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วนัแรก กรงุเทพฯ  
 
23.30 น. พรอ้มกันที,สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัCน 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES พบเจา้หนา้ที,ทําการเชค็อนิตั:ว 
 
วนัทีUสอง กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิ

เจ ิCน 
 
03.35 น. บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเที,ยวบนิ HX780/ HX762 บรกิารอาหารวา่งและเครืUองดืUม

บนเครืUอง 
 (กรณุาเช็คเทีUยวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 
 
08.05น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)  หลังผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยติ,มซําขึQนชื,อของฮอ่งกง อาท ิฮะเกา๋ 

ขนมจบีกุง้ กว๋ยเตี:ยวหลอด โจก๊ เป็นตน้ (1)   
 

จากนัQนนําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื,อขึQน กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบ
ธรรมดา (พืQนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล (พืQนกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดย
เพิ,มเงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  
 
 

นําทา่น ไปยังเกาะลันเตาเพื,อนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่
ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ{ 160 ชิCน องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ป
ทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร บนฐาน
ดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัCงส ิCน 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 
60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีื,อเรยีกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่
เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั Qน ออกแบบตามฐาน
โครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิ,ง 
 



 

 
 

 
 

นําทา่น ขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ั Qงจติอธษิฐานขอพรไมว่า่
จะเป็นเรื,องสขุภาพ การงาน การเงนิ เนื,องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลาน
อธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึQนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 
ขั Qน บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที,ประดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีQยวแกว้)  และ
พระพทุธรปูหยกขาว ที,อนัเชญิมาจากศรลีงักา ภาพวาดพทุธประวตัโิดยวาดจากสนํีQามัน 
(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงู
ได ้ และยังมรีูปปัQนของเทพธดิาถวายเครื,องสักการะตามความเชื,อของนกิายมหายาน
ประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 



 

 
 

นอกจากนีQท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที,ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทั Qง 5 พระองค์ ณ อาคารหมื,นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนํา
เครื,องเซน่ไหวท้ี,ประกอบดว้ยเนืQอสตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 

 
 

จากนัQน ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเที,ยวชม รา้นคา้ 
รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้นจําลองแห่งนีQท่านจะไดพ้บความสนุกที,สามารถผสมผสาน
ระหวา่งความเจรญิและวฒันธรรมดั Qงเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

แวะพักเหนื,อย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวัลอยที,ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั
ระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ใหค้วามสดชื,นไมน่อ้ย เรื,องความอรอ่ยพดูไดคํ้าเดยีว “ตอ้ง
ลอง”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบาํรงุ หรอืปิดเนืUองจากสภาพอากาศ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเปลีUยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพืUอนําทา่นขึCนสู่
ยอดเขาแทน และจะทาํการคนืเงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญ

ฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)    
 
จากนัQน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิQ ง ที,หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปปิQ งสนิคา้

ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, 
ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืว่าจะเป็น BURBERRY รวมท ัCงรองเท้า
กฬีามากมายหลายยีUหอ้ และช ัCนใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นได้
เลอืกซืCอสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืว่าผลไมส้ดๆ จบัจ่ายกนัได้
อยา่งจใุจ 

 
จากนัQน เดนิทางสู ่เซนิเจ ิCน โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั,วโมง) เซนิเจิQน เป็นเขต

เศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มี
เนืQอที, 2,020 ตารางกโิลเมตร ตวัเมอืงเซนิเจิQนไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพ
ภมูทิศันแ์ละสภาพแวดลอ้มที,เป็นระเบยีบสวยงาม 

 
คํUา  บรกิารอาหารคํUา ณ ภตัตาคาร (3)   

 
นําทา่นเขา้สูท่ ีUพกั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีUสาม เซนิเจ ิCน – ชอ้ปปิC งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นั
ตระการตา 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)   
 
จากนัQน นําทา่นชอ้ปปิQงที, หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญ่ของเซนิเจิQน ซึ,งคนไทยรูจั้ก 

ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเทา้ 
นาฬกิา เสืQอผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซืQอเป็นของฝากสําหรับคนที,ท่านรัก และตัวท่านเอง 
และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

 
เทีUยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   
 
บา่ย  
 
จากนัQน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีUทําจากผา้ไหมจนี ที,มี

ชื,อเสยีงโดยเฉพาะผา้หม่ไหมที,หม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําท่าน
ชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึ,งเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมงิที,นครปักกิ,ง หลังถกู
ทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวัง



 

 
 

หยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึQนใหม่อกีครั Qง ณ ใจ
กลางของ ภูเขาชลินิ ในเมืองจูไห่ ทําใหส้วนแห่งนีQโอบลอ้มดว้ยขุนเขาที,เขยีวชอุ่ม 
และมพีืQนที,ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึ,งมขีนาดเทา่กบัสวน
เดมิในกรงุปักกิ,ง สิ,งที,ทําใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ที,
ปักกิ,ง คอืการเพิ,มเตมิและตกแตกสวนที,เป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวน
หยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที,ท่องเที,ยวซึ,งจําลองมาจากสถานที,ใน
ประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทั Qงในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเที,ยว สวนนีQ
ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตั Qงแตว่นัที, 1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทั Qง 
3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืQนที,ราบ สิ,งกอ่สรา้งต่างๆ สรา้งขึQนเท่าของจรงิในอดตีทุกชิQน  มี
มากกวา่ 100 ชิQน อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจิQงตา้กวางห
มงิ สะพานเกา้เลีQยว 

 

 
 
จากนัQน ชม โชวก์ารแสดง ที,จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิที,มคีวามเจรญิกา้วหนา้

ทางศลิปะ ซึ,งประกอบดว้ยการถวายเครื,องราชบรรณนาการใหก้ับฮ่องเต ้และโชวก์าร
แสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชดุการแสดง  

 
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ{ในการคนืเงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 

 
คํUา  บรกิารอาหารคํUา ณ ภตัตาคาร (6)  เมนพูเิศษ!! เป๋าฮืCอ+ไวนแ์ดง 

 
นําทา่นเขา้สูท่ ีUพกั JINJAING HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 



 

 
 

วนัทีUส ีU      ถนนคูร่กั – หวหีนีU – มาเก๊า – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนต์
ปอล –ถา่ยภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีUยน – จไูห ่

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7)   
 
จากนัQน  นําทา่นนั,งรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดที,

สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึ,งรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผอ่นหยอ่นใจ และที,ไดช้ื,อวา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิ
ชายหาดแหง่นีQไดม้กีารนําเกา้อีQ หรอืมา้นั,งซึ,งทํามาสําหรับ 2 คนนั,งเท่านัQน จงึไดช้ื,อวา่
ถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที,นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวหีนีU จูไห่ฟิช
เชอร์เกริ์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บรเิวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี ยา
บวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกนํ้Qารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ 
แวะใหท้า่นไดเ้ยี,ยมชม ไขม่กุ ซึ,งเป็นไขม่กุนํQาจดืขึQนชื,อของเมอืงจนี  
 

 
 

เทีUยง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจู
ไห ่สู ่มาเกา๊ ซึ,งเป็นเมอืงที,มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็น
เพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีQยนเป็นชน
ชาตดิั Qงเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที, 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมทุร
แถบนีQเพื,อตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีQ ที,สําคัญคอืชาว
โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวฒันธรรมของ
ชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที,มกีารผสมผสานระหวา่ง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
 
 
 
 
 

 



 

 
 

นําทา่น เดนิทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที,เก่าแก่ที,สุดและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึ,งมีมูลค่า
มหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที,คงอยูม่าไดย้าวนานที,สดุของมาเกา๊ ใน
บ ริ เ ว ณ วั ด มี ศ า ล า ซุ ้ม ป ร ะ ตู  GATE PAVILION,ห อ เม ต ต า ธ ร ร ม  HALL OF 
BENEVOLENCE,ศ าล เจ ้า แ ม่ ก วน อิม  HALL OF GUANYIN แ ล ะศ าล พ ระพุ ท ธ 
ZHENJIAOCHANLIN 
 

 
 
จากนัQน ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิ�

ทั Qงองค ์มคีวามสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงาม
อ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอิ
มองคน์ีQเป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึ,ง คอืปัQนเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลับมพีระพักตร์
เป็นหนา้พระแม่มาร ีที,เป็นเชน่นีQก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิที,โปรตุเกสตั Qงใจสรา้งขึQน
เพื,อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสที,ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้ับจีน และนําท่านชม 
วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีQเคยเป็นสว่นหนึ,งของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึ,งกอ่ตั Qงในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยี
ตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึQนในปี 1580 แต่ถูกทําลายถงึสองครั Qง ในปี 1595 
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั,งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทั Qงวทิยาลัย และโบสถถ์ูก
ทําลายจนเหลือแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึ
แสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมอียู่ที,นี,เพียงแห่งเดยีว
เทา่นัQนในโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เมื,อไหรก่ต็ามที,คณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมที,จะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่
พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่
มาก ยิ,งถา้ไดท้านตอนที,เพิ,งอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัQน นําท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บ
ภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที,จําลองมาจากฝรั,งเศส  ซึ,งหอไอเฟลที,มาเก๊าถอืไดว้่า
เป็นหอไอเฟลจําลองที,ใหญ่ที,สุดและเหมือนจรงิที,สุดในโลก โดยมีการประดับไฟ
ทั Qงหมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชั Qน โดยทา่นสามารถขึQนไปชมววิที,ชั Qน 7 และ 
ชั Qน 37 โดยที,ชั QนนีQท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝั,งโคไท
ของมาเกา๊ สามารถขึQนชมววิไดต้ั Qงแตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึCนลฟิท)์  
 

 



 

 
 

นําทา่น เยี,ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่าน
สัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิ,งอํานวย
ความสะดวกที,ใหค้วามบนัเทงิ และสถานที,ชอ้ปปิQงที,แกรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกบัรา้นคา้
แบรนด์เนมชื,อดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, 
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, 
Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ 
ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะ
เสี,ยงโชคคาสโิน ซึ,งมอียูท่ั Qงหมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่นของคาสโินนัQนเด็กอายตํุากวา่ 
20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้  

 หรอืหากท่านตอ้งการเปลี,ยนบรรยากาศ สามารถนั,งเรอืกอนโดล่าได ้โดยจะมี
คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  128 เหรยีญฮอ่งกง โดยสามารถนั,งไดลํ้าละ  4 ทา่น  เรอืจะลอ่งไป
ตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่อง
ประมาณ  15 นาท ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัQนนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่จไูห ่  
 

คํUา บรกิารอาหารคํUา ณ ภตัตาคาร (9)  เมนพูเิศษ!! เป็ดปกักิUง  
 
นําทา่นเขา้สูท่ ีUพกั JINJAING HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 
 

วนัทีUหา้          จูไห ่- นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัส ์เบย ์– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปปิC ง
นาธาน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)   
 
นําทา่น เดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ีU (ประมาณ 1 ชั,วโมง) จากนัQนนําทา่นนมัสการขอพร

สิ,งศักดิ�สทิธิ�เพื,อเป็นสริมิงคลที,บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชื,อวา่ ณ บรเิวณหาดรี
พัลสเ์บย ์เป็นจุดที,มฮีวงจุย้ที,ดทีี,สดุของเกาะฮอ่งกง นําท่านเริ,มขอพร เจา้แมก่วนอมิ 
จากนัQนนําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอี�ย  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั,นคง ทรัพยส์นิ
เงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก กส็ามารถขอพรเรื,องลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 
จากนัQน นําท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึ,งเชื,อกันว่าขา้มหนึ,งครั Qงจะมอีายุเพิ,มขึQน 3 ปี หรอืคน

โสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอพรเรื,องความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัQนขอพร
เรื,องการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ จากนัQนใหท้่านไดรั้บ พลงั
จากศาลาแปดทศิ ซึ,งถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัที,ดทีี,สดุของฮอ่งกง 
 

 



 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 
 
นําทา่น เดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ั Qง

จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัQนใหท้่านหมนุกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 
ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง 
เชื,อกันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครั Qง จะชว่ยปัดเป่าสิ,งชั,วรา้ยออกไป และ
นําพาสิ,งด ีๆ เขา้มา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชื,อหนึ,งว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ,งวัดที,มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 
สรา้งมาตั Qงแต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กนัวา่ไดม้โีจรสลดัตอ้งการที,จะมาปลน้ชาวบา้น เมื,อนายพล
แชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ี,หนา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไป
และไมไ่ดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชื,อวา่กังหันลมนัQนชว่ยขจัดสิ,งชั,วรา้ยที,กําลังจะเขา้มา และ
นําพาสิ,งดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนีQช ึQน เพื,อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที,สักการะบูชา
เพื,อไมใ่หม้สี ิ,งไมไ่ดเ้กดิขึQน 

 
นําทา่น เยี,ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีU ที,ข ึQนชื,อของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ที,ไดรั้บรางวัลอันดับ

เยี,ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื,องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทํา
เป็นเครื,องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จีQ  แหวน  กําไล เพื,อใหเ้ป็นเครื,องประดับตดิตัว และ
เสรมิดวงชะตา 
 
 
 
 



 

 
 

นําทา่น ชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกี,ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรอืสัตวนํ์าโชคอย่างปี,
เสี,ยะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชืQอเป็นของฝาก หรอืเป็นของที,ระลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่น
เอง  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่น  ชอ้ปปิC งสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืCอสนิคา้แบรนเนม

ตา่งๆ  จากน ัCนอสิระใหท้า่นเต็มอิUมกบัการชอ้ปปิC งยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัCงตน้กนัทีU
สถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของท ัCงเครืUองหนงั, เครืUองกฬีา, เครืUองใช้ไฟฟ้า, 
กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที,เป็นของพืQนเมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึ
อั น ซั บ ซ ้อ น ม า ก ม า ย มี  SHOPPING COMPLEX ข น า ด ใ ห ญ่ ชื, อ  OCEAN 
TERMINAL ซึ,งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื,อม
ตดิตอ่กนัสามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซืCอ ไมว่า่
จ ะ เ ป็ น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่
สนามบนิ 

 
21.35 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีUยวบนิทีU HX761/(กรณุาเช็คเทีUยวบนิในตาราง

วนัเดนิทางกอ่นทาํการจอง) 
 
23.55 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
 

** หากทา่นที,ตอ้งออกตั:วภายใน (เครื,องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที,เจา้หนา้ที,ทกุครั Qงกอ่นทํา
การ 

ออกตั:วเนื,องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี,ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีUใชบ้รกิาร *** คณะยนืยนัการเดนิทางที, 9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

 
 
 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีด 
เทีUยวบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่
เด็กมี
เตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่ ี
เตยีง 

พกั
เดีUยว
เพิUม 

11 - 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX780 (03.35-

08.05) 
ขากลบั HX761 (21.35-

23.55) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

25 - 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    HX762 (03.20-

06.55) 
ขากลบั HX761 (21.35-

23.55) 
14,999 14,999 13,999 3,500 

15 - 19 สงิหาคม 2562 

ขาไป    HX780 (03.35-
08.05) 

ขากลบั HX761 (21.35-
23.55) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

22 - 26 สงิหาคม 2562 
ขาไป    HX780 (03.35-

08.05) 
ขากลบั HX761 (21.35-

23.55) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทอ้งถิUน*** 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีUยวแหง่เมอืงเพืUอโป
รโมทสนิคา้พืCนเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, 
หยก และจวิเวอรร์ ีU ซึUงจาํเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ 
จงึอยากเรยีนชีCแจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซืCอ
หรอืไม่ซืCอข ึCนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัCงส ิCน และถา้หาก
ลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ในการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีUเกดิข ึCนจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

• โรงแรมที,พักที,อาจะมีการสลับปรับเปลี,ยนขึQนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

• หมายเหต ุที,ฮอ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวนัสดุทา้ยลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถ
ซืQอไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซืQอ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวรท์ั Qงส ิQน แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีCรวม 
R คา่ตั:วเครื,องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    R คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที,ม ี
R คา่นํQาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  R คา่รถรับ-สง่ และนําเที,ยวตาม
รายการ 
R คา่ที,พักตามที,ระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น R คา่เขา้ชมสถานที,ตามรายการ  
R คา่อาหารตามมืQอที,ระบใุนรายการ R คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
R คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื,อนไขตามกรมธรรม)์ 
R คา่วซีา่กรุป๊ (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 
T คา่ธรรมเนียมวซีา่เดี,ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที,ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วี
ซา่กรุป๊) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ,ม ทา่นละ 2,500 บาท**   
T คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที,ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัท์
ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื,องดื,มที,สั,งเพิ,มนอกเหนือ
รายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
T คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ,น ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
T คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% และภาษีหกั ณ ที,จา่ย 3% 
T คา่ทําวซีาเดี,ยวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครั Qง เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 
 
เง ืUอนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพื,อสํารองที,
นั,ง  

2. นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที,เหลอืทั Qงหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 
15 วัน กรณีนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึ
กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่านักท่องเที,ยวสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรนั์Qนๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของ
ทางบรษัิท ดังนีQ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที,รัฐบาลประกาศในปีนัQนๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ืUอนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที,นักท่องเที,ยวหรือเอเจนซี,ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื,อนการเดินทาง 
นักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,(ผูม้ชี ื,อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที,บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ,งเพื,อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี, (ผูม้ชี ื,อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืที,บรษัิท
อย่างใดอย่างหนึ,งเพื,อทําเรื,องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารที,ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื,อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันีQ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 



 

 
 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที,ชาํระแลว้ทั Qงหมด 
ทั QงนีQ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที,ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที,ชําระแลว้เนื,องในการเตรยีมการ
จัดการนําเที,ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที,ยว เชน่ การสํารองที,นั,งตั:วเครื,องบนิ การจองที,พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที,ตอ้งการันตีมัดจําหรือซืQอขาดแบบมีเงื,อนไข หรือเที,ยวบนิเหมาลํา Charter 
Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทั Qงหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของ
ทางบรษัิท ดังนีQ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที,รัฐบาลประกาศในปีนัQนๆถอืวา่เป็น
วนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที,ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ืUอนไขและขอ้กาํหนดอืUนๆ 

1. ทวัรน์ีQสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื,อการทอ่งเที,ยวเทา่นัQน 
2. ทัวรน์ีQเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที,ระบไุวใ้นรายการไมว่า่

บางสว่นหรอืทั Qงหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Qงหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 
15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที,ยวหรอืเอเจนซี,ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที,ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที,มวีี
ซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที,ยวทกุทา่นยนิดทีี,จะชําระคา่บรกิารเพิ,มจากการที,มนัีกทอ่งเที,ยวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที,ทางบรษัิทกําหนดเพื,อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี,จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื,อ นามสกลุ 
คํานําหนา้ชื,อ เลขที,หนังสือเดินทาง และอื,นๆ เพื,อใชใ้นการจองตั:วเครื,องบิน ในกรณีที,
นักทอ่งเที,ยวหรอืเอเจนซี,มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี,ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื,อให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที,เดนิทางจรงิของประเทศที,เดนิทาง 
ทั QงนีQ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที,ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที,เพิ,มขึQนของ
นักทอ่งเที,ยวที,มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี,ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื,น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีQคํานวณจากอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที,ทางบรษัิทเสนอ
ราคา ดังนัQน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ,มขึQน ในกรณีที,มีการ
เปลี,ยนแปลงอัตราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั:วเครื,องบนิ ค่าภาษีเชืQอเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี,ยนแปลงเที,ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทน
บรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัQน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที,จะนําตดิตวัขึQนเครื,องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิQน และรวมกันทุกชิQนไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ,งมซีปิ



 

 
 

ล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที,ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาต
ใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัQนถา้สิ,งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที,กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัQน  

2. สิ,งของที,มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที,โหลดใตท้อ้งเครื,องบนิเทา่นัQน  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี,ทํามาจากพชื และเนืQอสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ 
ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนืQอสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื,อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที,จะมาจากสิ,งเหลา่นีQ หาก
เจา้หนา้ที,ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที,สงูมาก  

 
 

 
 
 
 
 
 

 


