
 

 

รหัสทัวร ZET1903321  
ทัวรฮองกง ฮองกง นองปง เซินเจิ้น จูไห มาเกา [เลสโก สมโอ 4 เมือง] 
4 วัน 3 คืน (HX) 
วัดโป�วหลิน   CITYGATE OUTLET   เซินเจิ้น ชอปปم�งหลอวู จูไห 
สวนหยวนหมิงหยวน   ชมสุดยอดโชวอันตระการตา   ถนนคูรัก   หวีหน่ี 
มาเกา   นมัสการเจาแมกวนอิม   วัดอามา   โบสถเซนตปอล 
ถายภาพประทับใจกับหอไอเฟล   ชมเดอะเวเนเช่ียน 
 

 



 

 

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

05.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน 
HONG KONG AIRLINES พบเจาหนาที่ทําการเช็คอินต๋ัว 

08.25 น. บินลัดฟ�าสูฮองกง โดยเที่ยวบิน HX768 บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง 

(กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) 

 
12.40 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทาน

ออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)   จากน้ันนําทานเดินทางสู สถานีตงชุง 

เพ่ือขึ้น กระเชาลอยฟ�านองปง 360 องศา  
 

กรณีถาลูกคาอยากทาทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเชาจาก
แบบธรรมดา (พื้นทึบ) เปนกระเชาคริสตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจงหัวหนาทัวร
ได โดยเพ่ิมเงิน ทานละ  100 เหรียญฮองกง  
 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ณ วัดโป�วหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระ
ใหญลันเตา องคพระสรางทองสัมฤทธิ์ 160 ช้ิน องคพระพุทธรูปหันพระ
พักตรไปทางเหนือสูจีนแผนดินใหญ ประดิษฐานอยูโดยมีความสูง 26.4 เมตร 
บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลวมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร คากอสราง
พระพุทธรูป 60 ลานเหรียญฮองกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอยางไมเปน
ทางการวา พระใหญเทียนถาน ประดิษฐานบนแทนบูชามีความสูงเทากับตึก 3 ชั้น 
ออกแบบตามฐานโครงสรางของหอฟ�าเทียนถานในปกกิ่ง 



 

 

 

 
 

นําทานขอพร พระใหญเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุกทานไดตั้งจิตอธิษฐาน
ขอพรไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองคพระเปนปรางค
ประทานพร จากลานอธิษฐาน ทานสามารถเดินขึ้นชมฐานองคพระได โดยจะมี
บันไดทอดยาวจํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เปนที่ประดิษฐานของ
บรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยวแกว)  และพระพุทธรูปหยกขาว ท่ีอันเชิญมาจากศรีลังกา 
ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํามัน (ไมรวมคาเขาชม ทานละ  60 เหรียญ
ฮองกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได  และยังมีรูปปم�นของเทพธิดาถวาย
เครื่องสักการะตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยูรอบๆ บริเวณฐาน
องคพระ 
 



 

 

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

 



 

 

จากน้ันใหทาน อิสระ ณ บริเวณหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเท่ียว
ชม รานคา รานอาหาร บริเวณหมูบานจําลองแหงน้ีทานจะไดพบความสนุกที่
สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอยกิน แนะนําบัว
ลอยหยินหยาง บัวลอยท่ีผสมผสานกันไดอยางลง
ตัวระหวางงาดํา (สีดํา) กับกะทิ (สีขาว) ใหความสด
ชื่นไมนอย เรื่องความอรอยพูดไดคําเดียว “ตอง
ลอง”    
  
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชานองปงปดซอมบํารุง หรือปดเนื่องจากสภาพอากาศ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนรถโคชของอุทยาน เพ่ือนําทานขึ้น
สูยอดเขาแทน และจะทําการคืนเงินคาสวนตางกระเชาผูใหญทานละ 40 
เหรียญฮองกง และเด็กทานละ  20 เหรียญฮองกง 

 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ที่หางดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหทานช
อปปم�งสินคาตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย เชน 
COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรือวาจะเปน BURBERRY 
รวมทั้งรองเทากีฬามากมายหลายย่ีหอ และช้ันใตดินจะมีซุปเปอรมาเก็ต
ขนาดใหญใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไมวาจะเปน ของกิน ของใช หรือวาผลไม
สดๆ จับจายกันไดอยางจใุจ 
 
จากน้ันเดินทางสู เซินเจ้ิน โดยรถโคช (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเปนเพียงหมูบานชาวประมงธรรมดาอยูใน
มณฑลกวางตุง มีเน้ือที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นไดรับการวาง
ระบบผังเมืองอยางดีมีสภาพภูมิทศันและสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบสวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)   
นําทานเขาสูที่พกั HONG LI LAI HOTEL ระดับเดียวกัน 



 

 

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

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   

จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ หลอหวู พบกับสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น ซึ่ง
คนไทยรูจัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายหลายหมวดหมู เชน 
กระเป�า รองเทา นาฬิกา เสื้อผา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทาน
รัก และตัวทานเอง และใหทานไดรับเลือกชม รานหยก สินคาโอท็อปของเมืองจีน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)   
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช แวะชม ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ผาไหมจีน ที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะผาหมไหมที่หมอุนในหนาหนาว และเย็นสบายใน
หนารอน นําทานชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเปนสวนจําลองจากสวนหยวนหมิง
ที่นครปกกิ่ง หลังถูกทําลายโดยพันธมิตรในป ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก
การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหมไดงบประมาณกอสรางถึง 600 ลานหยวน 
สรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห ทําใหสวนแหงน้ีโอบ
ลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 
ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง ส่ิงที่ทําใหสวนหยวนหมิงหยวน
แหงใหม มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปกกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เปน
ศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม จึงถือไดวาเปน
สถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเที่ยว สวนน้ีไดเปดใหบุคคลเขาชม
ตั้งแตวันที่ 1กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนา
เปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทกุชิ้น  มีมากกวา 100 
ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง 
สะพานเกาเลี้ยว 

 



 

 

 
 

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

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)  เมนูพิเศษ!! เป�าฮื้อ+ไวนแดง 
นําทานเขาสูที่พัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สาม      ถนนคูรัก – หวีหนี่ – มาเกา – นมัสการเจาแมกวนอิม - วัดอามา - 

โบสถเซนตปอล –ถายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเช่ียน – จูไห 
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)   

จากน้ัน นําทานน่ังรถผานชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก The Lover’s Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ได
อยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก ก็เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 
คนน่ังเทาน้ัน จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก แวะถายรูป



 

 

กับสาวงามหวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห 
บริเวณอาวเซียงหู เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไขมุกอยูริมทะเล และชม
สินคายาประจําบานของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํารอนลวก, 
แผลไฟไหม, แกริดสีดวงฮองกงฟุต ฯลฯ แวะใหทานไดเยี่ยมชม ไขมุก ซึ่งเปน
ไขมุกนํ้าจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน  
 

 
 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) สมควรแกเวลานําทานเดินทาง
ขามดานจูไห สู มาเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน และนาสนใจใน
อดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง
และฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได
เดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณา
นิคมอยูในแถบน้ี ท่ีสําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมาย ทําใหมา
เกากลายเปนเมืองที่มีการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อยางลงตัว จนเรียกไดวาเปน "ยุโรปใจกลางเอเชีย"     
นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่เกาแกที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเกาแกซึ่ง
มีมูลคามหาศาลไวมากมายเปนอาคารสถาปตยกรรมที่คงอยูมาไดยาวนานที่สุด
ของมาเกา ในบริเวณวัดมีศาลาซุมประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม 
HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจาแมกวนอิม HALL OF GUANYIN และ
ศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 



 

 

 
จากน้ันผานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทองสรางดวย
ทองสัมฤทธิ์ทั้งองค มีความสูง 18 เมตรหนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐาน
ดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงาม
จับตา เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปم�นเปนองคเจาแมกวนอิม 
แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ที่เปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแม
กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสที่สงมอบมา
เกาคืนใหกับจีน และนําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของ
วิทยาลัย เซนตปอล ซึ่ งก อตั้ งในป  1594 และปด ไปในป  1762 และเปน
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรกของเอเชียตะวันออก โบสถเซนตปอลสราง
ขึ้นในป  1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป  1595 และ 1601 ตามลําดับ 
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถถูกทําลายจนเหลือแต
ดานหนาของตึกฐานโบสถสวนใหญ และบันไดดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึง
สไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ีน่ีเพียงแหงเดียวเทาน้ันในโลก 
 



 

 

 
 

ถาเม่ือไหรก็ตามที่คุณมาเยือนมาเกา “ทารตไข” คือ
ขนมท่ีจะตองลองทาน  ถาไมไดลองทาน จะถือวาพลาดมาก 
เพราะทารตไขของมาเกา แป�งจะบางและกรอบมาก สวน
สังขยาจะหอมและหวานแตไมมาก ยิ่งถาไดทานตอนที่เพิ่งอบ
เสร็จรอนๆ  บอกไดเลยวา ฟนมาก   

 
จาก น้ั น นํ าท าน เดิ นท างสู  THE PARISIAN MACAO  ให ท าน ได สั ม ผั ส
บรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จําลองมาจากฝรั่งเศส  ซ่ึงหอไอ
เฟลที่มาเกาถือไดวาเปนหอไอเฟลจําลองที่ใหญที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก 
โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยทาน
สามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นน้ีทานจะสามารถมองเห็น
ประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝم�งโคไทของมาเกา สามารถขึ้นชมวิวไดตั้งแต
เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)  
 



 

 

 
 

นําทานเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว 
เชิญทานสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชียภายในพรอมสรรพดวย 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปم�งที่แกรนดแคนแนลช
อป  พบกับ ร านค าแบรนด เนมชื่ อดั ง
มากมายกวา 350 ราน  อาทิ  Rolex, 
Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 
Omega, Pandora, Swarovski, 
Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, 
Coach, Charles & Keith, 
Converse, Guess เปนตน นอกจาก
รานคาแบรนดเนมแลว ภายในยังมีรานอาหารภัตตาคารตางๆ ใหทานไดเลือกลอง
ทานกวา   30 ราน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ แตในสวน
ของคาสิโนน้ันเด็กอายุตํากวา 20 ปจะไมสามารถเขาไปในบริเวณดานในได   



 

 

 หรือหากทานตองการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถน่ังเรือกอนโดลาได โดยจะ
มีคาใชจาย ทานละ  128 เหรียญฮองกง โดยสามารถน่ังไดลําละ  4 ทาน  เรือจะ
ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหทานไดชมบรรยากาศ  2 ขางทาง  ใช
เวลาลองประมาณ  15 นาที  

 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู จูไห   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)  เมนูพิเศษ!! เปดปกก่ิง  
นําทานเขาสูที่พัก KAI HUA HOTEL หรือระดับเดยีวกนั 

 
วันที่สี่ จูไห  – ฮองกง – วัดหวังตาเซียน – วัดแชกงหมิว – ชอปปم� งนาธาน – 

กรุงเทพฯ 
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)   

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (คนจีนกวางตุง จะเรียกวัดน้ีวา หวองไทซิน) 
เปนวัดเกาแกอายุกวารอยป โดยชาวฮองกงสวนใหญเดินทางมาวัดน้ีเพื่อขอพรให
สุขภาพแข็งแรง ไรโรคภัย ซึ่งวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองค
อยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน 

 



 

 

วิธีการอธิษฐานขอคู ขั้นแรกก็ทําน้ิว
ตามแบบในรูปเลยเอาน้ิวโป�งกด

ปลายน้ิวนาง แลวเอาน้ิวกอยสอดเขาไปในรู
ของน้ิวนางทั้ง 2 ขาง คอยๆ ทํา ใจเย็นๆ 
ไมยากเกินไปแนนอน  ดูจากภาพไมตอง
ตกใจวาจะทําไดมั้ย เพราะบริเวณดานขาง
จะรูปสาธิตวิธีการอธิษฐานโดยละเอียดอีก
ครั้ง 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) พิเศษ!! บริการทานดวยหานยาง 
 

ทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว ใหทานไดจุดธูปขอพร สักการะเทพเจาแชกง ใหทาน
ไดตั้งจิตอธิษฐานดานหนาองคเจาพอแชกง จากน้ันใหทานหมุนกังหันทองแดงจะมี
กังหัน 4 ใบพัด แตละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ 
และเงินทอง เชื่อกันวาหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะชวยปดเป�าสิ่ง
ชั่วรายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเขามา 
 

 



 

 

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วัดกังหันลม” เปนอีกหน่ึงวัดที่มี
ประวัติศาสตรอันยาวนาน สรางมาต้ังแต 300 ปกอน ตามตํานานเลากันวา

ไดมีโจรสลัดตองการที่จะมาปลนชาวบาน เมื่อนายพลแชกงรูเขาก็ไดบอกให
ชาวบานพับกังหันลมแลวนําไปติดไวที่หนาบาน ปรากฎวาโจรสลัดไดจากไปและ
ไมไดทําการปลน ชาวบานจึงมีความเช่ือวากังหันลมน้ันชวยขจัดสิ่งช่ัวรายที่กําลังจะ
เขามา และนําพาสิ่งดีๆมาสูตน จึงไดสรางวัดแชกงแหงน้ีชึ้น เพื่อระลึกถึงนายพล
แชกง และเปนที่สักการะบูชาเพื่อไมใหมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น 
 
นําทานเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอรรี่ ที่ขึ้นชื่อของ
ฮองกงพบกับงานดีไชนที่ไดรับรางวัลอันดับเยี่ยม 
และใชในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย โดยการยอ
ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเปนเครื่องประดับ 
ไม ว า จ ะ เป น  จี้   แ ห วน   กํ า ไล  เพื่ อ ให เป น
เครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา 
นําทานชม รานหยก มีสินคามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก  หรือสัตวนํา
โชคอยางปم�เสี่ยะ  อิสระใหทานไดเลือกชื้อเปนของฝาก หรือเปนของที่ระลึก หรือ
นําโชคแดตัวทานเอง  

 
   นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซื้อสินคา

แบรนเนมตางๆ  จากนั้นอิสระใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยานจิมซาจุย
มักจะตั้งตนกันที่สถานีจิมซาจุย มีรานขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, 
เครื่องใชไฟฟ�า, กลองถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยู
ดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ
ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันอยู 
และมีทางเชื่อมติดตอกันสามารถเดินทะลุถึงกันได ใหแบรนดดังมากมายใหทาน
ไดเลือกซื้อ ไมวาจะเปน  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 
HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก
เวลานําทานเดนิทางสูสนามบิน 



 

 

21.45 น.    บินลัดฟ�ากลับสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HX761 สายการบิน HONG KONG 
AIRLINES  

23.55 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ทานมีหัวหนาทัวร 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียด 
เที่ยวบิน 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

05 – 08 ธันวาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลับ  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) 
ขากลับ  HX761 (21.45 -23.55) 16,999 15,999 5,000 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ 
หัวหนาทัวร และมัคคเุทศกทองถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 200 หยวน /ทริป/ทาน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน  และฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองเพ่ือโป
รโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, 
หยก และจิวเวอรรี่ ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทาน
แวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน 



 

 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 หมายเหตุ ที่ฮองกงมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลุกทัวรทั้งสิ้น แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการพักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ  
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 คาวีซากรุป (วีซาหนาดาน 144) เขาประเทศจีน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน 
(วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 2,500 บาท**   
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาทําวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม (เขาออกเมืองจีน 2 ครั้ง เปนเงินจํานวน 2500 บาท/ทาน) 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 15 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน
เทาน้ัน 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. กระเป�าสตางค, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องประดับ, พาสปอรต, บัตรเครดิต, เอกสาร
สําคัญ, กลองถายรูป และกลองวีดีโอ, ยาประจําตัว, แบตสํารอง (Power Bank) ขนาด
ไมเกิน 30,000 mAh นําติดตัวขึ้นเครื่อง 

4. เกาะฮองกงมีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  


