
 

 

 

รหัสทัวร  ZET1900624 
ทัวรฮองกง นองปง เซินเจิ้น จูไห มาเกา 5 วัน 3 คืน (HX) 
เกาะลันเตา   วัดโป�วหลิน   CITYGATE OUTLET   ชอปปم�งหลอวู   จูไห   
สวนหยวนหมิงหยวน   โชวการแสดงที่จะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชิง   
ถนนคูรัก   หวีหน่ี   มาเกา   นมสัการเจาแมกวนอิม   วัดอามา   โบสถเซนต
ปอล   ถายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเช่ียน   จูไห 



 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ  
23.30 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินตั๋ว 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ – ฮองกง – เกาะลันเตา – วัดโป�วหลิน – CITYGATE OUTLET - 

เซินเจิ้น 
03.35 น. บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX780/ HX762 บริการอาหารวางและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 
 (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 
08.05น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.)  หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
เชา        บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยต่ิมซําขึ้นช่ือของฮองกง อาทิ ฮะ

เกา ขนมจีบกุง กวยเต๋ียวหลอด โจก เปนตน (1)   
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวรได 
โดยเพิ่มเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระ
ใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องคพระพุทธรูปหันพระพักตร
ไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสราง
พระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปน
ทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ช้ัน 
ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 
 



 

 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐานขอ
พรไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทาน
พร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมีบันไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระ
เขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อันเชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติ
โดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิว
ของเกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวายเคร่ืองสักการะตาม
ความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 
 



 

 

 

 
 
นอกจากน้ีทานยังสามารถเขาชม วัดโป�วหลิน ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทั้ง 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว
มงคลตรงมุมของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหว
เปนอันขาด 
 

 
 
 



 

 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยว
ชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัว
ลอยหยินหยาง บัวลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลง
ตัวระหวางงาดํา (สีดํา) กบักระท ิ(สีขาว) ใหความ
สดช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพดูไดคําเดียว “ตอง
ลอง”    
  
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึ้นสู
ยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงนิคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญ
ฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)    
 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอป
ปم�งสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ตขนาด
ใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ 
จับจายกันไดอยางจุใจ 
จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซินเจิ้น 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูใน
มณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวางระบบ
ผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)   
นําทานเขาสูที่พกั HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ชอปปم�งหลอวู - จูไห – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชวอัน
ตระการตา 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)   

จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจ้ิน ซึ่งคน
ไทยรูจัก ในนามมาบุญครองเมอืงไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเป�า 
รองเทา นาฬิกา เส้ือผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตัว
ทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)   
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑทีท่ําจากผา
ไหมจีน ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนา
รอน นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงที่นคร
ปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการ
บูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน สราง
ขึ้นใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวย
ขุนเขาที่เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหง
ใหม มีความแตกตางกบัสวนเกาทีป่กกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปนสถานที่
ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวนน้ีไดเปดใหบุคคลเขาชมต้ังแตวันที่ 1
กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ 
สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา 100 ช้ิน อาทิ เสา
หินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว 

 



 

 

 

 
 

จากน้ันชม โชวการแสดง ที่จะพาทานยอนกลับไปในสมัยราชวงศชิงที่มีความ
เจริญกาวหนาทางศิลปะ ซึ่งประกอบดวยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหกับ
ฮองเต และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน หลากหลายชุดการแสดง  
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถดูโชวได ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)  เมนูพิเศษ!! เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่สี่      ถนนคูรัก – หวีหน่ี – มาเกา – นมัสการเจาแมกวนอิม - วัดอามา - โบสถเซนต
ปอล –ถายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)   

จากน้ัน นําทานน่ังรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ได
อยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดช่ือวาถนนคูรัก ก็เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 
คนน่ังเทาน้ัน จึงไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรูปกับ
สาวงามหวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห 



 

 

 

บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล และชมสินคา
ยาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟ
ไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ แวะใหทานไดเยี่ยมชม ไขมุก ซึ่งเปนไขมุกน้ําจืด
ขึ้นช่ือของเมืองจีน  
 

 
 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) สมควรแกเวลานําทานเดินทาง
ขามดานจูไห สู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจใน
อดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง
และฟูเจี้ยนเปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได
เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณา
นิคมอยูในแถบน้ี ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมา
เกากลายเปนเมืองที่มกีารผสมผสานระหวางวฒันธรรมตะวันออกและตะวันตกอยาง
ลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     
นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึ่งมี
มูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุดของ
มาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL 
OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ
พุ ท ธ  ZHENJIAO CHANLIN 
 



 

 

 

 
จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว
ดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา 
เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวา
กลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่
โปรตุเกสต้ังใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืน
ใหกับจีน และนําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวทิยาลัย
เซนตปอล ซึ่งกอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แต
ถูกทําลายถึงสองคร้ัง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมใน
ป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวน
ใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยูทีน่ี่เพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 
 



 

 

 

 
ถาเมื่อไหรก็ตามที่คุณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนม

ที่จะตองลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะ
ทารตไขของมาเกา แป�งจะบางและกรอบมาก สวนสังขยาจะ
หอมและหวานแตไมมาก ยิ่งถาไดทานตอนที่เพิ่งอบเสร็จรอนๆ  
บอกไดเลยวา ฟนมาก   

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
และเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเกา
ถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการ
ประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ช้ัน โดยทานสามารถขึ้นไปชม
วิวที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 37 โดยที่ช้ันน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพา
โนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดต้ังแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  
(ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  
 



 

 

 

 
 
นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญ
ทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลชอป 
พบกับรานคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 ราน  อาทิ Rolex, Emporio 
Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, 
Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, 
Guess เปนตน นอกจากรานคาแบรนดเนมแลว ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคาร
ตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   30 ราน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู
ทั้งหมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโนน้ันเด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถ
เขาไปในบริเวณดานในได   

 หรือหากทานตองการเปลี่ยนบรรยากาศ 
สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะมีคาใชจาย ทาน
ละ  128 เหรียญฮองกง โดยสามารถน่ังไดลําละ  
4 ทาน  เรือจะลองไปตามคลองเวนิชภายใน



 

 

 

โรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ  2 ขางทาง  ใชเวลาลองประมาณ  15 นาที  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู จูไห   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9)  เมนูพิเศษ!! เปดปกกิ่ง  
นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา      จูไห - นมัสการเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพัลส เบย – วัดแชกงหมิว – ชอปปم�ง
นาธาน – กรุงเทพฯ 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10)   
นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทาน
นมัสการขอพรสิ่งศักด์ิสิทธิเ์พื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเช่ือวา 
ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของเกาะฮองกง นําทานเร่ิมขอ
พร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอ๊ีย  เทพเจาแหงโชคลาภ 
ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลูก
จากพระสังฆจาย ได  
 

 
 
จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป 
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได 
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันให
ทานไดรับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือวาเปนจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮองกง 
 



 

 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (11) พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทาน
ไดต้ังจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมี
กังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวราย
ออกไป และนําพาส่ิงดีๆเขามา 

 
 
 



 

 

 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา

ไดมีโจรสลัดตองการทีจ่ะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบาน
พับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและไมไดทําการ
ปลน ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะเขามา และ
นําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถึงนายพลแชกง และเปน
ที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม 
และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอใบพดั
ของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเคร่ืองประดับ ไมวาจะ
เปน จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเปนเคร่ืองประดับติด
ตัว และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกีย่วกบัหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  

   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบ
รนเนมตางๆ  จากน้ันอิสระใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้ง
ต นกั นที่ สถานี จิมซาจุ ย  มี รานขายของทั้ ง เค รื่อ งห นั ง, เครื่ อ งกีฬ า, 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู
ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ
ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และ
มีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานได
เลื อ ก ซื้ อ  ไม ว า จะ เป น   COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
21.35 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่HX761/(กรณุาเช็คเที่ยวบนิในตาราง

วันเดินทางกอนทําการจอง) 
23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํ



 

 

 

การ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

** 
*** ขอบพระคณุทุกทานที่ใชบรกิาร *** คณะยืนยันการเดินทางที ่9 ทานมหีัวหนาทวัร 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

พัก
เดี่ยว
เพ่ิม 

11 - 15 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    HX780 (03.35-08.05) 
ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 13,999 13,999 12,999 3,500 

25 - 29 กรกฎาคม 
2562 

ขาไป    HX762 (03.20-06.55) 
ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 14,999 14,999 13,999 3,500 

15 - 19 สิงหาคม 
2562 

ขาไป    HX780 (03.35-08.05) 
ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 13,999 13,999 12,999 3,500 

22 - 26 สิงหาคม 
2562 

ขาไป    HX780 (03.35-08.05) 
ขากลับ HX761 (21.35-23.55) 13,999 13,999 12,999 3,500 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม  
คาทปิ คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น*** 

** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลกูคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 
 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ

สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคบัลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการ



 

 

 

บอกกลาวลวงหนา 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน 
(วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท**   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําวีซาเด่ียวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 คร้ัง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงนิจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง
ที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ



 

 

 

ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศใน
ปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
 



 

 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บ ริษั ท   เว น แ ต มี เอ ก ส า รล งน าม โด ย ผู มี อํ า น า จข อ งบ ริษั ท กํ า กั บ เท า น้ั น  
 

 
 
 



 

 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกบัอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสยีคาปรับในอัตราที่สูงมาก  


