
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – เซนิเจนิ 
05.30 น.    พรอ้มกันทสีนามบนิสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบเจา้หนา้ททํีา

การเชค็อนิตัว 
08.50 น.     บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทยีวบนิ HX768 บรกิารอาหารวา่งและเครอืงดมืบนเครอืง  
 (มจีอสว่นตวัทุกทนีงั) (กรณุาเช็คเทยีวบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
12.40 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพอืขนึ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 

องศา  
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืนทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 
(พนืกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพมิเงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง/เทยีว      
 
ไปยังเกาะลันเตาเพอืนมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธ ิ
160 ชนิ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมคีวามสูง 26.4 เมตร 
บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงทงัสนิ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดย
พระพุทธรูปมีชือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดษิฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตกึ 3 ชัน 
ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกงิ 
 



 

 

 

 

 
 

นําท่านขอพร พระใหญ่เทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดตั้งจติอธษิฐานขอพรไม่วา่จะเป็นเรอืงสขุภาพ การงาน 
การเงนิ เนืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขนึชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันได
ทอดยาวจํานวน 268 ขัน บรเิวณฐานพระพุทธรปู เป็นทปีระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขยีวแกว้)  และพระพุทธรปูหยก
ขาว ทอัีนเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสนํีามัน (ไมร่วมค่าเขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮ่องกง) 
หรือชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรูปปันของเทพธดิาถวายเครืองสักการะตามความเชอืของนิกายมหายาน
ประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 
 
นอกจากนีทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทปีระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง 5 พระองค ์ณ อาคาร
หมนืพทุธ โดยบนหลังคาวดัจะมสีตัวม์งคลตรงมมุของหลังคา หา้มนําเครอืงเซน่ไหวท้ปีระกอบดว้ยเนือสัตวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอัน
ขาด 



 

 

 

 

 

 
 
จากนันใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทยีวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จําลองแหง่นีทา่นจะไดพ้บความสนุกทสีามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดังเดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

แวะพักเหนือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัวลอย
ทผีสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สขีาว) ให ้
ความสดชนืไมน่อ้ย เรอืงความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  

 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนอืงจาก
สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเป็นรถโคช้
ของอุทยาน เพอืนําท่านขนึสูย่อดเขาแทน และจะทําการคนืเงนิคา่
ส่วนต่างกระเชา้ผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กท่านละ  
20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนันเดนิทางสู ่เซนิเจนิ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เซนิเจนิ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของจนี เดมิ
เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนือท ี2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืงเซนิเจนิไดร้ับการวางระบบ
ผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทเีป็นระเบยีบสวยงาม 
 

คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (2)   
นําทา่นเขา้สูท่พีกั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทสีอง เซนิเจนิ – ชอ้ปปิงหลอวู่ - จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนันนําท่านชอ้ปปิงท ีหลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซนิเจนิ ซงึคนไทยรูจ้ัก ในนามมาบญุครองเมอืงไทย 
มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสอืผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากสําหรับคนทที่านรัก 
และตัวทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ทํีาจากผา้ไหมจนี ทมีชีอืเสยีงโดยเฉพาะผา้หม่
ไหมทหีม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซงึเป็นสวนจําลองจากสวนหยวนห
มงิทนีครปักกงิ หลังถูกทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแกก่ารบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ได ้
งบประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขนึใหม่อกีครัง ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมืองจูไห่ ทําใหส้วนแหง่นีโอบ
ลอ้มดว้ยขนุเขาทเีขยีวชอุม่ และมพีนืทคีรอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซงึมีขนาดเท่ากับสวนเดมิใน
กรงุปักกงิ สงิททีําใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม่ มคีวามแตกตา่งกับสวนเกา่ทปัีกกงิ คอืการเพมิเตมิและตกแตกสวนทเีป็น



 

 

 

 

ศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวนหยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีทอ่งเทยีวซงึจําลองมาจากสถานทใีน
ประวัตศิาสตร ์มีคณุคา่ทังในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการท่องเทยีว สวนนีไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตังแตวั่นท ี1
กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืนทรีาบ สงิกอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขนึเทา่ของจรงิใน
อดตีทกุชนิ  มมีากกวา่ 100 ชนิ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจงิตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลยีว 

 
 

จากนันชม โชวก์ารแสดง ทจีะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิทมีคีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซงึประกอบดว้ยการ
ถวายเครอืงราชบรรณนาการใหก้ับฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชดุการแสดง  
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่โชว์
ทา่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
  

คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮอื+ไวนแ์ดง 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทสีาม      ถนนคูร่กั – หวหีน ี– มาเกา๊ – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล –ถา่ยภาพประทบัใจกบัหอไอ

เฟล - ชมเดอะเวเนเชยีน – จไูห ่
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน นําทา่นนังรถผา่นชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซงึ
รัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไดช้อืว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่า
ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไดม้กีารนําเกา้อ ีหรอืมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเทา่นัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุัน
เป็นทนีิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกบัสาวงามหวหีน”ีจูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห ่
บรเิวณอ่าวเซยีงหู เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูร่มิทะเล และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจีน ยาบวัหมิะ 
สรรพคณุหลากหลายแกนํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยยีมชม ไข่มุก ซงึเป็นไขมุ่ก
นําจดืขนึชอืของเมอืงจนี  



 

 

 

 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจูไห ่สู ่มาเกา๊ ซงึเป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเกา๊
เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจยีนเป็นชนชาตดัิงเดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษ
ท ี16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนีเพือตดิตอ่คา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี ที
สําคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มา
อยา่งมากมาย ทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรยีกได ้
วา่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัอาม่า เป็นวัดทเีกา่แกท่สีดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเกา่แก่ซงึมีมูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมทคีงอยู่มาไดย้าวนานทสีดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL 
OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 
จากนันผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธทัิงองค ์มคีวามสงู 18 เมตร
หนักกวา่ 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงาม
จับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ีเป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครงึ คอืปันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ แตว่า่กลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแม่



 

 

 

 

มาร ีทเีป็นเชน่นีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทโีปรตุเกสตังใจสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเกา๊ในโอกาสทสีง่มอบมา
เกา๊คนืใหก้ับจนี และนําท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถ์แหง่นีเคยเป็นสว่นหนงึของวทิยาลัยเซนตป์อล ซงึกอ่ตังในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแหง่แรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้ง
ขนึในปี 1580 แต่ถูกทําลายถงึสองครัง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง
วทิยาลัย และโบสถถ์กูทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ
สไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่นีเีพยีงแหง่เดยีวเทา่นันในโลก 
 

 

ถา้เมอืไหรก่ต็ามทคีณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทจีะตอ้งลองทาน  ถา้ไมไ่ดล้อง
ทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก สว่นสังขยาจะหอม
และหวานแตไ่มม่าก ยงิถา้ไดท้านตอนทเีพงิอบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพ
ประทับใจกับหอไอเฟล ทีจําลองมาจากฝรังเศส  ซงึหอไอเฟลทมีาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟล
จําลองทีใหญ่ทีสุดและเหมือนจรงิทีสุดในโลก โดยมีการประดับไฟทังหมด 6,600 ดวง และมี
ความสงูถงึ 38 ชัน โดยท่านสามารถขนึไปชมววิทีชัน 7 และ ชัน 37 โดยทชีันนีท่านจะสามารถ
มองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝังโคไทของมาเก๊า สามารถขนึชมววิไดตั้งแต่เวลา 
11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขนึลฟิท)์  

 



 

 

 

 

นําทา่นเยยีมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรรูะดับ 6 ดาว เชญิทา่นสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแหง่
ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สงิอํานวยความสะดวกทใีหค้วามบันเทงิ และสถานทชีอ้ปปิงทแีกรนดแ์คนแนลช๊อป 
พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังมากมายกวา่ 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ 
นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมีรา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสยีง
โชคคาสโิน ซงึมอียูทั่งหมด 4 โซนใหญ ่แตใ่นสว่นของคาสโินนันเด็กอายตํุากวา่ 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้นใน
ได ้  
 

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลยีนบรรยากาศ สามารถนังเรอืกอน
โดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 เหรียญฮ่องกง โดย
สามารถนังไดลํ้าละ  4 ท่าน  เรอืจะล่องไปตามคลองเวนิชภายใน
โรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  
15 นาท ี 

 
จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่
 

คํา บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปกักงิ  
 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทสี ี         วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - วดัเจา้แมก่วนอมิ ฮอ่งฮํา (ยมืเงนิเจา้แม)่ - ชอ้ปปิงนาธาน – กรุงเทพฯ 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี(ประมาณ 1 ชวัโมง)  

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจ้ดุธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ังจติอธษิฐานดา้นหนา้องค ์เจา้พ่อ
แชกง จากนันใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชค
ลาภ และเงนิทอง เชอืกนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง จะชว่ยปัดเป่าสงิชวัรา้ยออกไป และนําพาสงิดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชอืหนงึว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนงึวัดทมีีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้งมาตังแต ่
300 ปีกอ่น ตามตํานานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทจีะมาปลน้ชาวบา้น เมอืนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้
ชาวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีหนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมี

ความเชอืวา่กังหันลมนันชว่ยขจัดสงิชวัรา้ยทกํีาลังจะเขา้มา และนําพาสงิดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแหง่นีชนึ เพอืระลกึ
ถงึนายพลแชกง และเป็นทสีกัการะบชูาเพอืไมใ่หม้สีงิไมไ่ดเ้กดิขนึ 



 

 

 

 

 
 
นําทา่นเยยีมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ีทขีนึชอืของฮ่องกงพบกับงานดไีชน์ทีไดร้ับ
รางวัลอันดับเยยีม และใชใ้นการเสรมิดวงเรอืงฮวงจุย้ โดยการยอ่ใบพัดของกังหัน
วัดแชกง มาทําเป็นเครืองประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี  แหวน  กําไล เพือใหเ้ป็น
เครอืงประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกยีวกับหยก อาท ิกําไลหยก  หรือสัตวนํ์า
โชคอยา่งปีเสยีะ  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอืเป็นของฝาก หรอืเป็นของทรีะลกึ หรอื
นําโชคแดตั่วทา่นเอง  

 
 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตังแตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็ก 
แตเ่ป็นวัดทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก ทกุวันจะมคีนฮอ่งกงมากราบไหวส้ักการะ โดยทุกปีทวีดันีจะมกีารจัดงานยมืเงนิเจา้แม่
กวนอมิ โดยคนฮอ่งกงจะเขา้รว่มพธิเีป็นจํานวนมาก  จากนันใหท้่านไดอ้ธษิฐานขอพรในเรอืงการเงนิ หรอืเรอืงธรุกจิ 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรยีกวัดนีว่า หวอ่งไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนีเพอืขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซงึวัดแหง่นีเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนี
หลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 



 

 

 

 

 
 

วธิกีารอธษิฐานขอคู ่ขันแรกก็ทํานิวตามแบบในรปูเลยเอานิวโป้ง
กดปลายนวินาง แลว้เอานวิกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของนวินางทัง 2 
ขา้ง คอ่ยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพไม่ตอ้ง

ตกใจว่าจะทําไดมั้ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธติวธิกีารอธษิฐานโดย
ละเอยีดอกีครัง 
 

 
 
 

นําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากนนัอสิระใหท้่าน
เต็มอมิกบัการชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุ่ยมกัจะตงัตน้กนัทสีถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของทงัเครอืงหนงั, เครอืงกฬีา, 
เครอืงใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทเีป็นของพนืเมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชอื OCEAN TERMINAL ซงึประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมี
ทางเชือมตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถึงกันได  ้ใหแ้บรนดด์งัมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, 
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแก่
เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีHX761 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็คเทยีวบนิใน
ตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 

00.10 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
**************************************** 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางท ี9 ทา่นมหัีวหนา้ทัวร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทยีวบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดยีว
เพมิ 

01 – 04 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

06 – 09 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

14,999 14,999 13,999 3,500 

10 – 13 มกราคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

12,999 12,999 11,999 3,500 

17 – 20 มกราคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

24 – 27 มกราคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

13,999 13,999 12,999 3,500 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

16,999 16,999 15,999 3,500 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

07 – 10 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 มนีาคม 2562 
ขาไป    HX768 (08.25-12.10) 
ขากลบั HX761 (23.50-02.20) 

15,999 15,999 14,999 3,500 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทยีวแห่งเมอืงเพอืโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ีซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบั
ราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อื
ขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุก
เมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 



 

 

 

 

 หมายเหต ุทฮีอ่งกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ตอ้งซอื โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรท์ังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่กรุป๊ (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
ในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่ทําวซีาเดยีวตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 7,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน กรณีนักท่องเทยีวไม่ชําระเงนิ หรอืชําระ

เงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทียว(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีว (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้ม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท นอกจากวันเวลาดังกลา่ว
และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า
ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จํา 



 

 

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิ

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านันถา้สงิของดังกล่าวมีขนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก  

 


