
 
 

 
 

 

 

 
     

 

 
 

 

 



 
 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิเจนิ 
04.00 น.    พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ที

ทําการเชค็อนิตัว 
06.30 น.     บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ CX616 / CX700 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง  
 (มจีอสว่นตวัทุกทนีงั) (กรณุาเช็คเทยีวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพอืขนึ กระเชา้ลอยฟ้า

นองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืนทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตัล (พนืกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพมิเงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
 
ไปยังเกาะลันเตาเพอืนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธ ิ160 ชนิ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแล้วมีความสูงทงัสนิ 34 เมตร ค่าก่อสร้าง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชอืเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 3 ชนั ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกงิ 
 

 
 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุท่านไดตั้งจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรอืงสขุภาพ 
การงาน การเงนิ เนืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขนึชมฐานองคพ์ระ
ได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน บรเิวณฐานพระพทุธรปู เป็นทปีระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขยีว
แกว้)  และพระพุทธรปูหยกขาว ทอัีนเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํีามัน (ไมร่วมค่า
เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮ่องกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรปูปันของเทพธดิาถวาย
เครอืงสกัการะตามความเชอืของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 



 
 

 
 
นอกจากนทีา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทปีระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง 5 พระองค ์
ณ อาคารหมืนพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครอืงเซ่นไหวท้ีประกอบดว้ย
เนือสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 
 

 
 
 
จากนันใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทยีวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมู่บา้นจําลองแหง่นีท่านจะไดพ้บความสนุกทสีามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดังเดมิไวไ้ด ้
อยา่งลงตัว  

แวะพักเหนือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัว
ลอยทผีสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชนืไม่นอ้ย เรอืงความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนอืงจาก
สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นรถ
โคช้ของอทุยาน เพอืนําทา่นขนึสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนื



 
 

เงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
 
 

จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ทหีา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมทงัรองเทา้กฬีามากมายหลายยหีอ้ และชนัใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ให้
ทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 
 
จากนันเดนิทางสู ่เซนิเจนิ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เซนิเจนิ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ
จนี เดมิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือท ี2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมืองเซนิเจนิ
ไดร้ับการวางระบบผังเมอืงอย่างดมีีสภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทเีป็นระเบยีบสวยงาม 

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (2)   
นําทา่นเขา้สูท่พีกั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีอง เซนิเจนิ – ชอ้ปปิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีหลอหวู ่พบกบัสนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจนิ ซงึคนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุครอง
เมอืงไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสอืผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก
สําหรับคนททีา่นรัก และตัวทา่นเอง และใหท้า่นไดร้ับเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บ่าย จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ทีําจากผา้ไหมจนี ทมีีชอืเสยีง
โดยเฉพาะผา้ห่มไหมทหีม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซงึเป็น
สวนจําลองจากสวนหยวนหมงิทนีครปักกงิ หลังถูกทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่
การบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขนึใหม่อกีครัง ณ ใจกลาง
ของ ภูเขาชลินิ ในเมืองจูไห่ ทําใหส้วนแหง่นีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเขยีวชอุ่ม และมีพืนทคีรอบคลุมทะเลสาบ
ขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซงึมขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรงุปักกงิ สงิททํีาใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่
มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ทปัีกกงิ คอืการเพมิเตมิและตกแตกสวนทเีป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวน
หยวนหมงิหยวนใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานททีอ่งเทยีวซงึจําลองมาจากสถานทใีนประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทังในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทยีว สวนนีไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตังแตว่ันท ี1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 
เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพนืทรีาบ สงิกอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขนึเทา่ของจรงิในอดตีทกุชนิ  
มมีากกวา่ 100 ชนิ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจงิตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลยีว 

 

 
 

จากนันชม โชวก์ารแสดง ทีจะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศ์ชงิทีมีความเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซงึ
ประกอบดว้ยการถวายเครอืงราชบรรณนาการใหก้ับฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชดุ
การแสดง  
หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนื
เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 
 

 
 

วนัทสีาม      ถนนคูร่กั – หวหีน ี– มาเกา๊ – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล –ถา่ยภาพประทบัใจ
กบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชยีน – จไูห ่

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน นําทา่นนังรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโร
แมนตกิ ซงึรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมทัิศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไดช้อืว่า
ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนีไดม้ีการนําเกา้อ ีหรือมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนัง
เท่านัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทนียิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาวงามหวหีน ีจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 
สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล 
และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกนํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง
ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยยีมชม ไขม่กุ ซงึเป็นไขม่กุนําจดืขนึชอืของเมอืงจนี  
 

 
 
             

เทยีง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจูไห ่สู ่มาเกา๊ ซงึเป็นเมอืงที
มปีระวตัศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาว
จีนกวางตุง้และฟูเจียนเป็นชนชาตดิังเดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายัง
คาบสมุทรแถบนีเพือตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี ทสํีาคัญคอืชาวโปรตุเกสได ้
นําพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทํา
ใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น 
"ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทเีกา่แกท่สีดุและเกบ็รกัษาศลิปะวัตถุเกา่แกซ่งึมมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทคีงอยูม่าไดย้าวนานทสีดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 

 



 
 

จากนันผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธทิังองค ์มคีวามสงู 18 
เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืง
อร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคนี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครงึ คือปันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่วา่กลับมีพระ
พักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ีทเีป็นเชน่นีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทโีปรตเุกสตังใจสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับ
มาเกา๊ในโอกาสทสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้ับจนี และนําทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นีเคยเป็นสว่นหนงึของ
วทิยาลัยเซนตป์อล ซงึกอ่ตังในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรก
ของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขนึในปี 1580 แต่ถูกทําลายถงึสองครัง ในปี 1595 และ 1601 
ตามลําดับ จนกระทังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทังวทิยาลัย และโบสถถ์ูกทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐาน
โบสถ์สว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ีนี
เพยีงแหง่เดยีวเทา่นันในโลก 
 

 
 

 
 

ถา้เมอืไหรก่ต็ามทคีณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทจีะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่
พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสังขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยงิถา้ได ้
ทานตอนทเีพงิอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอ
ไอเฟล ทจํีาลองมาจากฝรังเศส  ซงึหอไอเฟลทมีาเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจําลองทใีหญ่ทสีดุและเหมือนจรงิ
ทสีดุในโลก โดยมกีารประดับไฟทังหมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน โดยทา่นสามารถขนึไปชมววิทชีัน 
7 และ ชัน 37 โดยทชีันนทีา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝังโคไทของมาเกา๊ สามารถ
ขนึชมววิไดต้งัแตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท)์  
 



 
 

 
 
 
นําท่านเยยีมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว เชญิทา่นสัมผัสบรรยกาศของ
ลาสเวกัสแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สงิอํานวยความสะดวกทใีหค้วามบันเทงิ และสถานทชีอ้ปปิง
ทแีกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังมากมายกวา่ 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & 
Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารตา่งๆ ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสยีงโชคคาสโิน ซงึมอียูท่ังหมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของคาสโินนัน
เด็กอายุตํากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้น
ในได ้  

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลยีนบรรยากาศ สามารถ
นังเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 
เหรยีญฮ่องกง โดยสามารถนังไดลํ้าละ  4 ท่าน  เรอืจะ
ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้ม
บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 
จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่  

คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ด
ปกักงิ  
 
 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 

วนัทสี ี         นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัส ์เบย ์– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปปิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   

นําท่านเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี(ประมาณ 1 ชัวโมง) จากนันนําทา่นนมัสการขอพรสงิศักดสิทิธเิพือ
เป็นสริมิงคลทบีรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชอืว่า ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจุดทมีีฮวงจุย้ทดีทีีสดุของ
เกาะฮ่องกง นําท่านเรมิขอพร เจา้แม่กวนอมิ จากนันนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอยี  เทพเจา้แห่งโชคลาภ 
ความมันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรอืงลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 



 
 

 

 
 
จากนันนําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซงึเชอืกันวา่ขา้มหนงึครังจะมอีายเุพมิขนึ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอื
ขอพรเรอืงความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนันขอพรเรอืงการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แม่
ทบัทมิ จากนันใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซงึถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลังทดีทีสีดุของฮอ่งกง 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดตั้งจติอธษิฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พ่อแชกง จากนันใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 
สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชอืกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง จะชว่ยปัดเป่าสงิชวัรา้ย
ออกไป และนําพาสงิดีๆ เขา้มา 
 



 
 

 
 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชอืหนงึวา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนงึวัดทมีปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้ง
มาตังแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทจีะมาปลน้ชาวบา้น เมอืนายพลแชกงรู ้
เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้หีนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ได ้

ทําการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชอืวา่กังหันลมนันชว่ยขจัดสงิชัวรา้ยทกํีาลังจะเขา้มา และนําพาสงิดีๆ มาสูต่น จงึ
ไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นชีนึ เพอืระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทสีกัการะบชูาเพอืไมใ่หม้ีสงิไมไ่ดเ้กดิขนึ 
 
 
นําท่านเยยีมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีทีขนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ทไีดรั้บรางวัลอันดับเยยีม และใชใ้นการเสรมิดวงเรอืงฮวงจุย้ โดย
การยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครอืงประดับ ไม่ว่าจะเป็น 
จ ี แหวน  กําไล เพอืใหเ้ป็นเครอืงประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําท่านชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกยีวกับหยก อาท ิกําไลหยก  
หรือสัตวนํ์าโชคอย่างปีเสียะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชอืเป็นของฝาก 
หรอืเป็นของทรีะลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
 
 
   นําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนนั

อสิระใหท้า่นเต็มอมิกบัการชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะตงัตน้กนัทสีถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทงัเครอืง
หนงั, เครอืงกฬีา, เครอืงใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพืนเมืองฮอ่งกงอยูด่ว้ยและ
ตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบ
ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชอืมตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมาย
ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCX617/ CX703/ CX709  

(กรณุาเช็คเทยีวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางท ี9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์
 
 
 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทยีวบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีว
เพมิ 

19 – 21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 16,999 15,999 3,500 

02 – 05 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

09 – 12 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 16,999 15,999 3,500 

16 – 19 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

23 – 26 สงิหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

11 – 14 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 17,999 16,999 3,500 

24 - 27 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

25 - 28 ตลุาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 14,999 13,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงร่วมกบัการท่องเทยีวแห่งเมอืงเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนาม
ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจวิเวอรร์ ีซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซอืหรอืไม่ซอืขนึอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวน
เงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
 หมายเหต ุทฮีอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่สนใจ

กไ็มต่อ้งซอื โดยไมม่กีารบังคับลุกทัวรท์ังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่กรุป๊ (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ด่าน (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่า
ซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้
บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ทําวซีาเดยีวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  



 
 

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักท่องเทยีว
หรอืเอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ 
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทียวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจรงิจากค่าบริการทีชําระแลว้เนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทยีวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกัน

ทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นันถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือสัตว ์
ไสก้รอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก  


