
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET - เซินเจิน้ 
04.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบ

เจ้าหน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 
06.30 น.     บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเท่ียวบนิ CX616 / CX700 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
 (มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง) (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดนิทางก่อนท าการจอง) 
10.30 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก 

Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึน้ กระเช้าลอย

ฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอพัเกรดกระเช้าจากแบบ
ธรรมดา (พืน้ทึบ) เป็นกระเช้าคริสตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ทา่นละ  100 
เหรียญฮ่องกง ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่
ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธ์ิ 160 ชิน้ องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีน
แผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมี
ความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียก
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบชูามีความสงูเท่ากบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบ
ตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง น าท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน 
ให้ทกุท่านได้ตัง้จิตอธิษฐานขอพรไมว่่าจะเป็นเร่ืองสขุภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์
ประทานพร จากลานอธิษฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบนัไดทอดยาวจ านวน 268 
ขัน้ บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็นท่ีประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระเขีย้วแก้ว)  และพระพุทธรูปหยก
ขาว ท่ีอนัเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาดพทุธประวตัิโดยวาดจากสีน า้มนั (ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ  60 
เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลนัเตาในมมุสูงได้  และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเคร่ืองสกัการะ
ตามความเช่ือของนิกายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเข้า
ชม วัดโป่วหลิน ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทัง้ 5 พระองค์ ณ อาคารหม่ืนพทุธ 
โดยบนหลงัคาวดัจะมีสตัว์มงคลตรงมุมของหลงัคา ห้ามน าเคร่ืองเซ่นไหว้ท่ีประกอบด้วยเนือ้สตัว์เข้ามา
ไหว้เป็นอนัขาด จากนัน้ให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชม 
ร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนีท้่านจะได้พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่าง
ความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไว้ได้อย่างลงตวั แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกิน แนะน าบวัลอยหยินห
ยาง บวัลอยท่ีผสมผสานกันได้อย่างลงตวัระหว่างงาด า (สีด า) กับกระทิ (สีขาว) ให้ความสดช่ืนไม่น้อย 
เร่ืองความอร่อยพดูได้ค าเดียว “ต้องลอง”    
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอ



 

 

 

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นรถโค้ชของอุทยาน เพ่ือน าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคืน
เงนิค่าส่วนต่างกระเช้าผู้ใหญ่ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง และเดก็ท่านละ  20 เหรียญฮ่องกง 
จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ ท่ีห้างดงั CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 
กบั OUTLET สินค้าแบรนด์เนมระดบัโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรือ
ว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชัน้ใต้ดนิจะมีซุปเปอร์มาเก็ต
ขนาดใหญ่ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้
อย่างจุใจ จากนัน้เดินทางสู่ เซินเจิน้ โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซินเจิน้ เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ ง มีเนือ้ท่ี 2,020 
ตารางกิโลเมตร ตวัเมืองเซินเจิน้ได้รับการวางระบบผงัเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นระเบียบสวยงาม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 

                
 

วันท่ี2 เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา 
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ท่ี หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิน้ ซึ่งคนไทยรู้จกั ในนามมา
บญุครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสือ้ผ้า ให้ท่านได้เลือก
ซือ้เป็นของฝากส าหรับคนท่ีทา่นรัก และตวัท่านเอง และให้ทา่นได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของ
เมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)   
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียง
โดยเฉพาะผ้าห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน 
ซึ่งเป็นสวนจ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลังถูกท าลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ
เสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้าง



 

 

 

ขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม  
และมีพืน้ท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง 
สิ่งท่ีท าให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกตา่งกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตก
สวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่ าเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวซึ่งจ าลองมาจากสถานท่ีในประวตัิศาสตร์ มีคณุคา่ทัง้ในแง่วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และธุรกิจ
การท่องเท่ียว สวนนีไ้ด้เปิดให้บุคคลเข้าชมตัง้แต่วนัท่ี 1กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบ
ทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ท่ีราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทกุชิน้  มีมากกวา่ 100 ชิน้ 
อาทิ เสาหินคู ่สะพานข้ามธารทอง ประตตู้ากง ต าหนกัเจิง้ต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ว  จากนัน้ชม โชว์
การแสดง ท่ีจะพาท่านย้อนกลบัไปในสมยัราชวงศ์ชิงท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย
การถวายเคร่ืองราชบรรณนาการให้กับฮ่องเต้ และโชว์การแสดง ของเหล่านางก านนั หลากหลายชดุการ
แสดง หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงนิค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวน์แดง 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

   
 
วันท่ี3      ถนนคู่รัก – หวีหน่ี – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพ

ประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห่ 
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน้ น าท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ 
และท่ีได้ช่ือว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีไ้ด้มีการน าเก้าอี ้หรือม้านัง่ซึ่งท า
มาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านัน้ จึงได้ช่ือว่าถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาว
งามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูป
แกะสลกัสงู 8.7 เมตร ถือไข่มกุอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจ าบ้านของชาวจีน  ยาบัวหิมะ สรรพคณุ



 

 

 

หลากหลายแก้น า้ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เย่ียมชม ไข่มุก ซึ่งเป็น
ไขม่กุน า้จืดขึน้ช่ือของเมืองจีน  

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางข้ามดา่นจไูห ่สู่ มาเก๊า ซึง่เป็น
เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้ งและฟูเจีย้นเป็นชนชาติดัง้เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 16 ชาว
โปรตเุกสได้เดินเรือเข้ามายงัคาบสมุทรแถบนีเ้พ่ือติดตอ่ค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ใน
แถบนี  ้ท่ีส าคัญ คือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญ รุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกร รม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรียกได้วา่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชีย"     
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเก็บรักษาศิลปะวตัถุเก่าแก่ซึ่ งมีมูลค่ามหาศาลไว้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีคงอยู่มาได้ยาวนานท่ีสุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประต ู
GATE PAVILION,ห อ เม ต ต าธ ร รม  HALL OF BENEVOLENCE,ศ าล เจ้ า แ ม่ ก วน อิ ม  HALL OF 
GUANYIN และศาลพระพทุธ ZHENJIAO CHANLIN จากนัน้ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้า
แม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสมัฤทธ์ิทัง้องค์ มีความสงู 18 เมตรหนกักว่า 1.8 ตนั ประดิษฐานอยู่
บนฐานดอกบวัดงูดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจ้าแม่
กวนอิมองค์นีเ้ป็นเจ้าแม่กวนอิมลกูคร่ึง คือปัน้เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แตว่่ากลบัมีพระพกัตร์เป็นหน้าพระ
แม่มารี ท่ีเป็นเช่นนีก็้เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมท่ีโปรตเุกสตัง้ใจสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กับมาเก๊าใน
โอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และน าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้คยเป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยาลยัเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่ง
แรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 
1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทัง้วิทยาลยั และโบสถ์ถกูท าลายจนเหลือแตด้่านหน้า
ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบนัไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวนัออกและ
ตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ในโลก ถ้าเม่ือไหร่ก็ตามท่ีคุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือ
ขนมท่ีจะต้องลองทาน  ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและ
กรอบมาก ส่วนสงัขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถ้าได้ทานตอนท่ีเพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  บอกได้เลยว่า 
ฟินมาก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและเก็บภาพ
ประทบัใจกบัหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่
ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีการประดบัไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชัน้ โดย
ท่านสามารถขึน้ไปชมวิวท่ีชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยท่ีชัน้นีท้่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพา



 

 

 

โนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมวิวได้ตัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)  
น าทา่นเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว เชิญทา่นสมัผสับรรยกาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีให้ความบันเทิง และ
สถานท่ีช้อปปิง้ท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ 
Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, 
Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว 
ภายในยงัมีร้านอาหารภตัตาคารตา่งๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซึง่มี
อยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนัน้เด็กอายตุ ากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณด้าน
ในได้ หรือหากท่านต้องการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถนั่งเรือกอนโดล่าได้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ท่านละ  
128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถนัง่ได้ล าละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ให้ท่าน
ได้ชมบรรยากาศ  2 ข้างทาง  ใช้เวลาลอ่งประมาณ  15 นาที จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ จูไห่   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิ่ง  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

    
 
วันท่ี4          นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)   

น าท่านเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
เพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณชายหาด รีพัลส์เบย์ โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลัส์เบย์ เป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดี
ท่ีสดุของเกาะฮ่องกง น าท่านเร่ิมขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนัน้น าทา่นขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้า
แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูกจาก
พระสังฆจาย ได้ จากนัน้น าท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี 
หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนัน้ขอพรเร่ืองการ
เดินทาง ให้เดินทางปลอดภยัจาก เจ้าแม่ทับทิม จากนัน้ให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่า
เป็นจดุรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสดุของฮอ่งกง 



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พเิศษ!! บริการท่านด้วยห่านย่าง 
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตัง้จิตอธิษฐาน
ด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนัน้ให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง 
เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เช่ือกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 
ครัง้ จะช่วยปัดเป่าสิ่งชัว่ร้ายออกไป และน าพาสิ่งดีๆเข้ามา ต านานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “วดั
กงัหนัลม” เป็นอีกหนึง่วดัท่ีมีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน สร้างมาตัง้แต ่300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากนัวา่ได้
มีโจรสลดัต้องการท่ีจะมาปล้นชาวบ้าน เม่ือนายพลแชกงรู้เข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้านพบักงัหนัลมแล้วน าไป
ติดไว้ท่ีหน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลดัได้จากไปและไม่ได้ท าการปล้น ชาวบ้านจึงมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนัน้
ชว่ยขจดัสิ่งชัว่ร้ายท่ีก าลงัจะเข้ามา และน าพาสิ่งดีๆมาสู่ตน จึงได้สร้างวดัแชกงแห่งนีช้ึน้ เพ่ือระลึกถึงนาย
พลแชกง และเป็นท่ีสกัการะบูชาเพ่ือไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึน้ น าท่านเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีขึน้ช่ือ
ของฮอ่งกงพบกบังานดีไชน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเย่ียม และใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุ้ ย โดยการย่อใบพดั
ของกังหนัวดัแชกง มาท าเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่าจะเป็น จี ้ แหวน  ก าไล เพ่ือให้เป็นเคร่ืองประดบัติดตวั 
และเสริมดวงชะตา 
น าท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเก่ียวกบัหยก อาทิ ก าไลหยก  หรือสตัว์น าโชคอย่างป่ีเส่ียะ  อิสระ
ให้ท่านได้เลือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึก หรือน าโชคแด่ตวัท่านเอง น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้า
ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อิสระให้ท่านเต็ม
อิ่มกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ยมักจะตัง้ต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทัง้เคร่ืองหนัง, 
เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบท่ีเป็นของพืน้เมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและ
ตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่ง
ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดตอ่กนัสามารถเดินทะลถุึงกนัได้ ให้แบ
รนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

21.35 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX617/ CX703/ CX709  
(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดนิทางก่อนท าการจอง) 

 
 
 
 
 



 

 

 

23.35 น.    คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

        
 

**************************************** 
** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** คณะยืนยนัการเดนิทางท่ี 9 ทา่นมีหวัหน้าทวัร์ 
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

12 – 15 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

19 – 21 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 3,500 

02 – 05 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

09 – 12 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

16,999 15,999 3,500 

16 – 19 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 



 

 

 

23 – 26 สิงหาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

11 – 14 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

17,999 16,999 3,500 

24 - 27 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

25 - 28 ตุลาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 

14,999 13,999 3,500 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองเพื่อโปรโมทสินค้าพืน้เมือง 
ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และจิวเวอร์ร่ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้
ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น
หลกั 

• หมายเหต ุท่ีฮอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหนา่ยวนัสดุท้ายลกูทวัร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าท่านใด
ไมส่นใจก็ไมต้่องซือ้ โดยไมมี่การบงัคบัลกุทวัร์ทัง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการพกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ทา่น  คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ  คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  



 

 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่วีซา่กรุ๊ป (วีซา่หน้าดา่น 144) เข้าประเทศจีน 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้ เดินทาง
จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการท าวีซา่เพิ่ม ทา่นละ 2,500 บาท**   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ท าวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เข้าออกเมืองจีน 2 ครัง้ เป็นเงินจ านวน 2500 บาท/ทา่น) 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวัน เดินทางอย่างน้อย 15 วัน กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้ มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือ
แจ้งยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไมว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเ ร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
คา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการ
ดงันี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของเงินคา่บริการ 



 

 

 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของเงินคา่บริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไมถึ่ง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไมไ่ด้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด 
หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินคา่บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่
ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเท่ียวร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่ง
น้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แตห่ากทางนกัท่องเท่ียวทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่ม
จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะ
ให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดนิทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ี เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน 



 

 

 

เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ 

และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาด
บรรจภุณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  

2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข ่
เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียคา่ปรับ
ในอตัราท่ีสงูมาก  


