
 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิเจ ิน้ 

05.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบ

เจา้หนา้ทีท่ าการเชค็อนิตัว๋ 

08.25 น. บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

 
12.40 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า
นองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้

ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
 

ไปยังเกาะลนัเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง

สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มีความสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้าง

พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชือ่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 



 
 

 
 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ 

การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระ

ได ้โดยจะมบีนัไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้ว
แกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่ันเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไม่รวมคา่

เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิาถวาย
เครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

นอกจากนีท้า่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์
ณ อาคารหมืน่พุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครื่องเซ่นไหวท้ีป่ระกอบดว้ย

เนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 

 

จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ด ้

อยา่งลงตวั  

แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะน าบวัลอยหยนิหยาง บัวลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงา

ด า (สดี า) กบักะท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิค่าส่วนต่าง

กระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 

OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่ห้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 
จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ

จนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้
ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 



 
 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกบัสนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุครอง
เมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก

ส าหรับคนทีท่า่นรัก และตวัทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ีช ือ่เสยีง

โดยเฉพาะผา้ห่มไหมที่ห่มอุ่นในหนา้หนาว 
และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าท่านชม สวน

หยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจากสวน
หยวนหมิงที่นครปักกิง่ หลังถูกท าลายโดย

พันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยาก

แก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้ง

ขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ใน
เมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ย

ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุม
ทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร 

ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ที่

ท าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่งใหม่ มีความ
แตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิ่มเตมิ

และตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร์ มีคุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์ และธุรกจิการ

ทอ่งเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตว่ันที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น 

ดา้นหนา้เป็นพื้นทีร่าบ สิง่ก่อสรา้งต่างๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้  มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่
สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 
จากนั้นชม โชวก์ารแสดง ทีจ่ะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิทีม่ีความเจริญกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่

ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้บัฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางก านัน หลากหลายชดุ
การแสดง  

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 

วนัทีส่าม      ถนนคูร่กั – หวหีนี ่– มาเกา๊ – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล –ถา่ยภาพประทบัใจ

กบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีย่น – จไูห ่

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน้ น าทา่นน่ังรถผา่นชมทวิทศันข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร
แมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่า

ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี้ หรือมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ัง
เทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาวงามหวหีนี ่จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ 

สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล 

และชมสนิคา้ยาประจ าบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง
ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขม่กุน ้าจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  

 



 
 

 

             
เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางขา้มดา่นจไูห่ สู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงที่

มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาว

จีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายัง
คาบสมุทรแถบนี้เพื่อตดิต่อคา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตุเกสได ้

น าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ท า
ใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น 

"ยโุรปใจกลางเอเชยี"     

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวตัถเุกา่แกซ่ึง่มมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยู่มาไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ

เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 

 
จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 18 

เมตรหนักกวา่ 1.8 ตนั ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืง

อร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมพีระ
พักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับ

มาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และน าทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของ
วทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก

ของเอเชยีตะวันออก โบสถ์เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 

ตามล าดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐาน
โบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียู่ที่นี่

เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 

 

ถา้เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่

พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ได ้

ทานตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอ

ไอเฟล ทีจ่ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจรงิ
ทีส่ดุในโลก โดยมกีารประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 

7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นี้ทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถ
ขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 

 



 
 

 

 
น าทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัสบรรยกาศของ

ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิง

ทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & 

Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารตา่งๆ ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้

เด็กอายตุ ากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้  

 หรือหากท่านตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมคี่าใชจ้่าย ท่านละ  128 
เหรียญฮ่องกง โดยสามารถน่ังไดล้ าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้ม

บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่จไูห ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปกักิง่  
 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ จไูห ่– ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวดันีว้า่ หวอ่งไทซ่นิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายุกวา่รอ้ยปี โดย

ชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวดันีเ้พือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน 

 
 

 

วธิกีารอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบในรูปเลยเอานิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แลว้เอานิ้วกอ้ยสอด

เขา้ไปในรูของนิว้นางทัง้ 2 ขา้ง คอ่ยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดจูากภาพไม่ตอ้งตกใจวา่จะ
ท าไดม้ัย้ เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พ่อแชกง จากนั้นใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 

สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย
ออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 



 
 

 

 
ต านานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้ง

มาตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรู ้

เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ได ้
ท าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึ

ไดส้รา้งวดัแชกงแหง่นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
 

 

น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการ
เสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไม่วา่จะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล 

เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดบัตดิตวั และเสรมิดวงชะตา 
น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรือสัตวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้า่น

ไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่วัทา่นเอง  
   น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้

อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่ง

หนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและ
ตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบ

ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไม่วา่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 

GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.45 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES  
23.55 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***  คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั  HX779 (21.10 -23.10) 

13,999 12,999 3,500 

29 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั  HX761 (21.45 -23.55) 

16,999 15,999 5,000 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวน

เงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจ

ก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน (วซี่ากรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   



 
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าวซีาเดีย่วตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง้ เป็นเงนิจ านวน 2500 บาท/ทา่น) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ 
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



 
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
3. กระเป๋าสตางค,์ เครือ่งคอมพวิเตอร,์ เครือ่งประดับ, พาสปอรต์, บัตรเครดติ, เอกสารส าคัญ, กลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอ, 

ยาประจ าตวั, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh น าตดิตวัขึน้เครือ่ง 

4. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


