
 

 

 

รหัสทัวร  ZET1900673 
ทัวรฮองกง  ลันเตา  เซินเจิ้น  มาเกา  จูไห  4 วัน 3 คืน (CX) 
น่ังกระเชานองปง360  ไหวพระใหญวัดโป�วหลิน  สักการะเจาแม
กวนอิม หาดรีพลัสเบย  ขอพรวัดแชกงหมิว  ชอปปم�งถนนนาธาน/เซิน
เจิ้น/หลอหวู   ชมสวนสวยหยวนหมิงหยวน  ถนนคูรัก หวีหน่ี   ชมโบสถ
เซนตปอล  เดอะเวเนเช่ียน 

 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – เกาะลันเตา – วัดโป�วหลิน – CITYGATE OUTLET - 
เซินเจิ้น 

04.00 น.    พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู6 เคานเตอร M สายการบิน 
CATHAY PACIFIC  พบเจาหนาที่ทาํการเช็คอินต๋ัว 

06.30 น.   บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน CX616 / CX700 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง  

 (มีจอสวนตัวทุกที่น่ัง) (กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทาํการจอง) 
10.30 น.    ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง นําทานออกจาก

สนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)   จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชงุ 

เพื่อขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
 

กรณีถาลกูคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจากแบบ
ธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหวัหนาทวัรได 
โดยเพิม่เงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  
 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ณ วดัโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระ
ใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระพักตร
ไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดษิฐานอยูโดยมีความสงู 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสงูทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสราง
พระพุทธรปู 60 ลานเหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอยางไมเปน
ทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามคีวามสูงเทากับตึก 3 ช้ัน 
ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานในปกกิง่ 
 



 

 

 

 
นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทกุทานไดต้ังจติอธิษฐานขอ
พรไมวาจะเปนเร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางคประทาน
พร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมบัีนไดทอดยาว
จํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาต ุ(พระ
เขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อนัเชิญมาจากศรีลงักา ภาพวาดพทุธประวัติ
โดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญฮองกง) หรือชมวิว
ของเกาะลันเตาในมุมสงูได  และยังมีรูปปم�นของเทพธดิาถวายเคร่ืองสักการะตาม
ความเช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐานองคพระ 
 



 

 

 

 
นอกจากน้ีทานยงัสามารถเขาชม วดัโป�วหลนิ ภายในเปนที่ประดิษฐานของ พระ
สัมมาสัมพุทธเจา ทัง้ 5 พระองค ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวดัจะมีสัตว
มงคลตรงมมุของหลังคา หามนําเคร่ืองเซนไหวที่ประกอบดวยเน้ือสัตวเขามาไหว
เปนอันขาด 

 
 
 



 

 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเที่ยว
ชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมดัง้เดิมไวไดอยางลงตัว  
แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัว
ลอยที่ผสมผสานกันไดอยางลงตัวระหวางงาดาํ (สีดํา) กบั
กระท ิ(สีขาว) ใหความสดช่ืนไมนอย เร่ืองความอรอยพดูได
คําเดียว “ตองลอง”    
  
หมายเหต:ุ กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารงุ หรือปดเน่ืองจากสภาพอากาศ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึน้สู
ยอดเขาแทน และจะทาํการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 เหรียญ
ฮองกง และเดก็ทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานชอป
ปم�งสินคาตามอัธยาศัย กบั OUTLET สินคาแบรนดเนมระดบัโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทัง้รองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเกต็ขนาด
ใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไมสดๆ 
จับจายกันไดอยางจุใจ 
 
จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เซินเจิน้ 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูใน
มณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมอืงเซินเจิ้นไดรับการวางระบบ
ผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมทิัศนและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)   
นําทานเขาสูที่พัก FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 



 

 

 

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

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   
จากน้ันนําทานชอปปم�งที ่หลอหวู พบกับสินคาราคาถกูแหลงใหญของเซินเจิ้น ซ่ึงคน
ไทยรูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน กระเป�า 
รองเทา นาฬิกา เส้ือผา ใหทานไดเลือกซือ้เปนของฝากสําหรับคนที่ทานรัก และตัว
ทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมอืงจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4)   
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจไูห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภณัฑที่ทาํจากผา
ไหมจีน ที่มช่ืีอเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายในหนา
รอน นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึง่เปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิงทีน่คร
ปกกิ่ง หลังถกูทาํลายโดยพันธมติรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแกการ
บูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน สราง
ขึ้นใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวย
ขุนเขาที่เขียวชอุม และมพีื้นทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมขีนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิง่ ส่ิงที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวนแหง
ใหม มคีวามแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิง่ คือการเพิม่เตมิและตกแตกสวนที่เปนศิลปะ
แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมงิหยวนใหม จงึถือไดวาเปนสถานที่
ทองเที่ยวซึง่จําลองมาจากสถานที่ในประวติัศาสตร มคุีณคาทัง้ในแงวฒันธรรม 
ประวัตศิาสตร และธรุกิจการทองเที่ยว สวนน้ีไดเปดใหบุคคลเขาชมต้ังแตวันที่ 1
กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นทีร่าบ 
สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึน้เทาของจริงในอดตีทุกช้ิน  มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสา
หินคู สะพานขามธารทอง ประตตูากง ตําหนักเจ้ิงตากวางหมงิ สะพานเกาเล้ียว 

 



 

 

 

 
จากน้ันชม โชวการแสดง ที่จะพาทานยอนกลบัไปในสมัยราชวงศชิงทีม่คีวาม
เจริญกาวหนาทางศิลปะ ซึ่งประกอบดวยการถวายเคร่ืองราชบรรณนาการใหกับ
ฮองเต และโชวการแสดง ของเหลานางกํานัน หลากหลายชุดการแสดง  
หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรือเหตุสดุวิสยั ไมสามารถดโูชวได ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินคาโชวทานละ 40 เหรียญฮองกง 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป�าฮือ้+ไวนแดง 
นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรอื  
365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันทีส่าม     ถนนคูรัก – หวหีน่ี – มาเกา – นมัสการเจาแมกวนอิม - วัดอามา - โบสถเซนต
ปอล –ถายภาพประทบัใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)   
จากน้ัน นําทานน่ังรถผานชมทวิทศันของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภมูิทศัน ได
อยางสวยงามเหมาะสาํหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดช่ือวาถนนคูรัก ก็เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 
คนน่ังเทาน้ัน จงึไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรปูกบั



 

 

 

สาวงามหวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมอืงจูไห 
บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมกุอยูริมทะเล และชมสินคา
ยาประจาํบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, แผลไฟ
ไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ แวะใหทานไดเยี่ยมชม ไขมุก ซึ่งเปนไขมุกน้ําจืด
ขึ้นช่ือของเมืองจีน  

            
เที่ยง          บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามดาน

จูไห สู มาเกา ซึง่เปนเมืองทีม่ีประวติัศาสตรอนัยาวนาน และนาสนใจในอดีตมาเกา
เปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยน
เปนชนชาติด้ังเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรอืเขามายงั
คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบนี้ ที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรม และ
ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมาเกากลายเปนเมอืงที่
มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัว จนเรียกไดวา
เปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     
นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวดัที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึ่งมี
มูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมทีค่งอยูมาไดยาวนานที่สุดของ
มาเกา ในบริเวณวดัมศีาลาซุมประต ูGATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL 
OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ
พุทธ ZHENJIAO CHANLIN 



 

 

 

 
จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวยทอง
สัมฤทธิ์ทัง้องค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว
ดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลอืงอรามงดงามจับตา 
เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลกูคร่ึง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม แตวา
กลับมีพระพกัตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมที่
โปรตุเกสต้ังใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืน
ใหกับจีน และนําทานชม วหิารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของวทิยาลัย
เซนตปอล ซึง่กอต้ังในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสรางขึ้นในป 1580 แต
ถูกทําลายถงึสองคร้ัง ในป 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่เกิดเพลงิไหมใน
ป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถกูทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐานโบสถสวน
ใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถงึสไตลผสมระหวางตะวันออกและ
ตะวันตกและมีอยูทีน่ี่เพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 
 



 

 

 

 
ถาเมื่อไหรกต็ามทีคุ่ณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือขนมที่
จะตองลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก เพราะ
ทารตไขของมาเกา แป�งจะบางและกรอบมาก สวนสังขยาจะ
หอมและหวานแตไมมาก ยิง่ถาไดทานตอนที่เพิ่งอบเสร็จรอนๆ  
บอกไดเลยวา ฟนมาก   

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู THE PARISIAN MACAO  ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
และเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเกา
ถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สดุในโลก โดยมกีาร
ประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสงูถงึ 38 ช้ัน โดยทานสามารถขึ้นไปชม
วิวที่ช้ัน 7 และ ช้ัน 37 โดยทีช้ั่นน้ีทานจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพา
โนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดต้ังแตเวลา 11.00 - 22.00 น.  
(ไมรวมคาขึ้นลฟิท)  
 



 

 

 

 
นําทานเย่ียมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญ
ทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทงิ และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลชอป 
พบกบัรานคาแบรนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 ราน  
อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 
Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, 
Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & 
Keith, Converse, Guess เปนตน นอกจากรานคา
แบรนดเนมแลว ภายในยังมรีานอาหารภตัตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลองทานกวา   
30 ราน หรือจะเส่ียงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทัง้หมด 4 โซนใหญ แตในสวนของคาสิโน
น้ันเด็กอายตํุากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบริเวณดานในได   
หรือหากทานตองการเปล่ียนบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะมี
คาใชจาย ทานละ  128 เหรียญฮองกง โดยสามารถน่ังไดลําละ  4 ทาน  เรือจะ



 

 

 

ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ  2 ขางทาง  ใชเวลา
ลองประมาณ  15 นาที  
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู จูไห   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)  เมนูพิเศษ!! เปดปกกิง่  
 

นําทานเขาสูที่พัก JINJAING HOTEL หรอื  
365 ART HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันทีส่ี่         นมัสการเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย – วดัแชกงหมิว – ชอปปم�งนาธาน – 
กรุงเทพฯ 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)   
นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) จากน้ันนําทาน
นมัสการขอพรสิง่ศกัด์ิสิทธิ์เพือ่เปนสิริมงคลทีบ่ริเวณชายหาด รีพัลสเบย โดยเช่ือวา 
ณ บริเวณหาดรีพัลสเบย เปนจดุที่มฮีวงจุยทีดี่ที่สุดของเกาะฮองกง นําทานเร่ิมขอ
พร เจาแมกวนอิม จากน้ันนําทานขอพร เทพเจาไฉซิงเอี๊ย  เทพเจาแหงโชคลาภ 
ความมั่นคง ทรัพยสินเงินทอง  หรือถาทานไหนมีลูกยาก ก็สามารถขอพรเร่ืองลกู
จากพระสังฆจาย ได  
 

 
 



 

 

 

จากน้ันนําทาน ขามสะพานตออายุ ซึง่เช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุเพิม่ขึ้น 3 ป 
หรือคนโสด จะเลือกขอคู หรือขอพรเร่ืองความรัก จากเทพเจาแหงความรักก็ได 
จากน้ันขอพรเร่ืองการเดินทาง ใหเดินทางปลอดภัยจาก เจาแมทับทิม จากน้ันให
ทานไดรับ พลงัจากศาลาแปดทิศ ซึง่ถือวาเปนจุดรวมรับพลังทีดี่ที่สดุของฮองกง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (10) พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง 

ทานเดินทางสู วดัแชกงหมิว ใหทานไดจดุธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทาน
ไดตัง้จติอธษิฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกงัหันทองแดงจะมี
กังหัน 4 ใบพดั แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแขง็แรง, โชคลาภ และ
เงินทอง เช่ือกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร้ัง จะชวยปดเป�าสิ่งช่ัวราย
ออกไป และนําพาสิง่ดีๆเขามา 
 



 

 

 

 
ตํานานวดัแชกง หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “วดักงัหันลม” เปนอีกหนึ่งวดัทีม่ีประวติัศาสตรอัน
ยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวาไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลน
ชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกใหชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวทีห่นาบาน 
ปรากฎวาโจรสลดัไดจากไปและไมไดทาํการปลน ชาวบานจงึมีความเช่ือวากงัหันลมน้ันชวยขจัด
สิ่งช่ัวรายทีก่ําลงัจะเขามา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูตน จงึไดสรางวดัแชกงแหงน้ีช้ึน เพื่อระลึกถงึนาย
พลแชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
 

นําทานเย่ียมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นช่ือของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยีย่ม 
และใชในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย โดยการยอ
ใบพัดของกงัหันวดัแชกง มาทาํเปนเคร่ืองประดับ 
ไมวาจะเปน จี้  แหวน  กําไล เพือ่ใหเปน
เคร่ืองประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกาํไลหยก  หรือสตัวนําโชค
อยางปم�เส่ียะ  อิสระใหทานไดเลือกช้ือเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลกึ หรือนําโชค
แดตัวทานเอง  



 

 

 

   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสนิคาแบ
รนเนมตางๆ  จากน้ันอสิระใหทานเต็มอ่ิมกบัการชอปปم�งยานจิมซาจุยมักจะตั้ง
ตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครือ่งกีฬา, 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรปู ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู
ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ
ช่ือ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู และ
มีทางเช่ือมติดตอกันสามารถเดินทะลถุงึกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทานได
เลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
21.35 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่CX617/ CX703/ CX709  

(กรณุาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 
23.35 น.   คณะเดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
**************************************** 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทาํ
การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
*** 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 

02 - 05 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

09 - 12 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

07 - 10 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

21 - 24 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลับ CX709 (22.25-00.15) 13,999 13,999 12,999 3,500 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทปิ 
คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่*** 

** ทางบรษัิทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทปิ ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีน  และฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บวัหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกบัราคาทัวร ทาง
บรษัิทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกบัความพอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิน้ 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 



 

 

 

 โรงแรมที่พกัที่อาจะมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลกัโดยคํานึงถงึ
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ทีฮ่องกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสดุทายลูกทวัรทานใดสนใจ
สามารถซือ้ไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลกุทวัรทัง้สิ้น แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ  
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเด่ียวเขาประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน 
(วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 2,500 บาท**   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 
 คาทําวีซาเด่ียวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 คร้ัง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 
 



 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศใน
ปน้ันๆถอืวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืน
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงนิคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงนิ

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 

 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืงดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะ
ไมคนืเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดี
ที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมดัจํา 



 

 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยดุงาน การปฏวิติั  อุบัติเหต ุความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ 
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซปิล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ันถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. เกาะฮองกงมกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่
เหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก  


