
 

 

BHT9190634 ทวัรฮ์อ่งกง นองปิง เซนิเจิน้ จไูห ่มาเกา๊ [เลสโก สม้แมนดารนิ EP.2] 
 
 



 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิเจิน้ 

04.00 น.    พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ที่ท า
การเช็คอนิต๋ัว 

06.30 น.     บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX616 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  (มจีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่)  
(กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

 
10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 
360 องศา  

 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮ่องกง  

 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง

สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรปูหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสูง 

26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้สิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรปู 60 ลา้น
เหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวาม

สงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 



 

 

 
 

น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ การ

งาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะ
มบัีนไดทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และ

พระพุทธรูปหยกขาว ทีอั่นเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนี ้ามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  

60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ และยังมรีูปป้ันของเทพธดิาถวายเครือ่งสักการะตามความ
เชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 



 

 

 
 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์ณ 

อาคารหมืน่พุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสตัวเ์ขา้

มาไหวเ้ป็นอันขาด 
 

 
 

 
จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ

หมูบ่า้นจ าลองแหง่นี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลง
ตัว  



 

 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัว

ลอยทีผ่สมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหวา่งงาด า (สดี า) กับกะท ิ(สี

ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดค้ าเดยีว “ตอ้งลอง”    

  
 

หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบ ารงุ หรอืปิดเนือ่งจาก

สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถ
โคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะท าการคนื

เงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็ก
ทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 

 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 

สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืวา่จะเป็น BURBERRY 
รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซีุปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี 

เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจิน้ไดร้ับการ
วางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทัิศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)   
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง เซนิเจิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุครอง

เมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากส าหรับ
คนทีท่า่นรัก และตัวทา่นเอง และใหท้า่นไดร้ับเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชีือ่เสยีงโดยเฉพาะ

ผา้หม่ไหมทีห่ม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น น าทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็นสวนจ าลองจาก
สวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลังถกูท าลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวัง

หยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืงจูไห ่

ท าใหส้วนแหง่นี้โอบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีวชอุม่ และมพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มี
ขนาดเทา่กับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีท่ าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการ

เพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการท่องเทีย่ว 

สวนนี้ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตวั่นที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็น

พืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งต่างๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทุกชิน้  มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง 
ประตตูา้กง ต าหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 



 

 

 
 

จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ทีจ่ะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่

ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหกั้บฮ่องเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางก านัน หลากหลายชดุการ

แสดง  
หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวสิยั ไมส่ามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่

โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่าม      ถนนคูร่กั – หวหีนี ่– มาเกา๊ – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล –ถา่ยภาพประทบัใจกบั

หอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีย่น – จูไห ่

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน้ น าท่านน่ังรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมน
ตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคูร่ัก ก็

เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่ว่า

ถนนคูร่ัก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่ัก แวะถา่ยรปูกบัสาวงามหวหีนี ่จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเล
สญัลักษณ์ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจ า

บา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮ่องกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่น
ไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขมุ่กน ้าจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  

 



 

 

 
 

             
เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางขา้มด่านจูไห ่สู ่มาเก๊า ซึง่เป็นเมอืงทีม่ี

ประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนี

กวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดัิง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้
เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ ทีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ท าใหม้าเกา๊กลายเป็น
เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถเุกา่แกซ่ึง่มมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็น

อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประต ูGATE PAVILION,หอเมตตา
ธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 
จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิทั์ง้องค ์มคีวามสงู 18 
เมตรหนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่าม

งดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลูกครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แต่วา่กลับมพีระพักตร์เป็นหนา้



 

 

พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหกั้บมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่
มอบมาเกา๊คนืใหกั้บจนี และน าทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่นี้เคยเป็นสว่นหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่

กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก โบสถ์

เซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แตถ่กูท าลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระท่ังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 
1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ ่และบันไดดา้นหนา้ของตกึ

แสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 

 
 

 

 

ถา้เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข่” คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  
ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืว่าพลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและ

กรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแต่ไมม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จ

รอ้นๆ  บอกไดเ้ลยว่า ฟินมาก   
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอ
เฟล ทีจ่ าลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองทีใ่หญท่ีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุใน

โลก โดยมกีารประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 
37 โดยทีช่ัน้นี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเกา๊ สามารถขึน้ชมววิไดตั้ง้แต่

เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
 



 

 

 
 
 

น าทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสมัผัสบรรยกาศของลาสเวกัส

แหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คน
แนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, 

Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess 
เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกวา่   30 รา้น 

หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ ่แตใ่นสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายตุ ากวา่ 20 ปีจะไมส่ามารถเขา้ไป

ในบรเิวณดา้นในได ้  

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถ

น่ังเรอืกอนโดลา่ได ้โดยจะมคี่าใชจ่้าย ท่านละ  128 

เหรยีญฮอ่งกง โดยสามารถน่ังไดล้ าละ  4 ทา่น  เรอืจะ
ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้ม

บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ด
ปกักิง่  

 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั KAI HUA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 

 

วนัทีส่ ี ่ จไูห ่– ฮอ่งกง – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ หาดรพีลัส ์เบย ์– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรงุเทพฯ 

 



 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   
น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่(ประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่เป็นสริิ

มงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรพีัลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง น า

ทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊  เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิ
เงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีูกยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอืขอ
พรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แมท่บัทมิ 

จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

 
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้

พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมนุกังหันทองแดงจะมกัีงหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, 

โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป และน าพาสิง่
ดีๆ เขา้มา 
 



 

 

 
 
 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมา

ตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามต านานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ได ้
บอกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ 

ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกง
แหง่นี้ช ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 
 

น าทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดี

ไชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดย
การย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครือ่งประดับ ไมว่่าจะเป็น 

จี ้ แหวน  ก าไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  

หรอืสตัวน์ าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 

หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืน าโชคแดต่ัวท่านเอง  

 

 
   น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้อสิระให้

ทา่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เครือ่งหนงั, เครือ่ง
กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอัน

ซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้า่นได้

เลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, 

BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
20.25 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX757 

22.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

29 ธ.ค. 2562 – 01 ม.ค. 2563 19,999 18,999 5,000 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี
ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / 

รา้น 

• โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

• หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรทั์ง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วล่วงหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย

คา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ท าวซีาเดีย่วตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง้ เป็นเงนิจ านวน 2500 บาท/ทา่น) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 



 

 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจ

ไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
3. กระเป๋าสตางค,์ เครื่องคอมพวิเตอร์, เครือ่งประดับ, พาสปอร์ต, บัตรเครดติ, เอกสารส าคัญ, กลอ้งถ่ายรูป และกลอ้ง

วดีโีอ, ยาประจ าตัว, แบตส ารอง (Power Bank) ขนาดไมเ่กนิ 30,000 mAh น าตดิตัวขึน้เครือ่ง 

4. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 


