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วนัแรก กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง - เกาะลนัเตา - วดัโป่วหลนิ - เซนิเจ ิน้ 
05.30 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ HONG KONG AIRLINES พบ

เจา้หนา้ทีทํ่าการเชค็อนิตั๋ว 
08.50 น.    บนิลัดฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ HX768 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
 (มจีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่) (กรณุาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
12.40 น.   ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า

นองปิง 360 องศา  

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอพัเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตัล (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง/เทีย่ว      
 
ไปยงัเกาะลันเตาเพือ่นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแล้วมคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้ง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทยีนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กบัตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 

 
 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไมว่า่จะเป็นเรือ่งสขุภาพ 
การงาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระ
ได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาตุ (พระ
เขีย้วแกว้)  และพระพทุธรปูหยกขาว ทีอ่นัเชญิมาจากศรลีังกา ภาพวาดพทุธประวัตโิดยวาดจากสน้ํีามนั (ไมร่วม
คา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ และยังมรีูปปั้นของเทพธดิา
ถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 

 



 

 
 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ทัง้ 5 พระองค ์
ณ อาคารหมืน่พุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ย
เนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 
จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมูบ่า้นจําลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ด ้
อยา่งลงตัว  

แวะพักเหนือ่ย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บวั
ลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กบักระท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอรอ่ยพดูไดคํ้าเดยีว “ตอ้ง
ลอง”    
 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิด
เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ
เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่นําทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 
และจะทําการคนืเงนิค่าส่วนต่างกระเช้าผูใ้หญ่ท่านละ 40 
เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 

 

 



 
จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืง
เซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (2)   
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา 
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกบัสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุครอง
เมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู ่เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
สําหรับคนทีท่า่นรัก และตัวทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูไห ่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ําจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีง
โดยเฉพาะผา้หม่ไหมทีห่ม่อุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําท่านชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็น
สวนจําลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลังถูกทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจนยากแก่
การบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหมไ่ดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลาง
ของ ภูเขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และมพีืน้ทีค่รอบคลุมทะเลสาบ
ขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรงุปักกิง่ สิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแห่งใหม ่
มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจีน 
สวนหยวนหมงิหยวนใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จําลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มคีุณค่าทัง้
ในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนีไ้ดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตัง้แตว่ันที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.
1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งต่างๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตี
ทุกชิน้  มมีากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้
เลีย้ว 
 

 
 

จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ที่จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศ์ชงิที่มคีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่
ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้บัฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชดุ
การแสดง  
หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรอืเหตสุุดวสิยั ไมส่ามารถดโูชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 
  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนพูเิศษ!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 



 
วนัทีส่าม     ถนนคูร่กั - หวหีนี ่- มาเกา๊ - นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล - ถา่ยภาพประทบัใจ

กบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีย่น - จไูห ่
 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   

จากนัน้ นําทา่นน่ังรถผา่นชมทวิทศันข์อง ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร
แมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่า
ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง
เทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรปูกบัสาวงามหวหีนี”่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 
สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 
และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง
ฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขม่กุ ซึง่เป็นไขม่กุน้ําจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  
 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจไูห่ สู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจใน
อดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ 
จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนี และ
มาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนี้ ทีสํ่าคัญคอืชาวโปรตุเกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม 
และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี" 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวตัถเุกา่แกซ่ ึง่มมีลูคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมศีาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 

 
 

 

 



 
จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 
18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกาย
เรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ีเ้ป็นเจา้แมก่วนอมิลูกครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
แต่ว่ากลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ีทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้
เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และนําท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถ์
แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น
มหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และ
โบสถถ์ูกทําลายจนเหลอืแต่ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ
สไตลผ์สมระหวา่งตะวันออกและตะวันตกและมอียูท่ีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 

 
 

ถา้เมือ่ไหรก่็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  
ถา้ไมไ่ดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเกา๊ แป้งจะบางและ
กรอบมาก สว่นสงัขยาจะหอมและหวานแตไ่มม่าก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จ
รอ้นๆ บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 
จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ทีจํ่าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอ
ไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจรงิทีส่ดุใน
โลก โดยมกีารประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมคีวามสงูถงึ 38 ชัน้ โดยท่าน
สามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นีท้า่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของ
ฝ่ังโคไทของมาเกา๊ สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
นําท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของ
ลาสเวกัสแห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย 
สิ่ง อํานวยความสะดวกที่ใหค้วามบันเทิง และ
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลชอ๊ป พบกับรา้นคา้
แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น  อาท ิRolex, 
Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, 
Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, 
Guess เ ป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนด์เนมแลว้ 
ภายในยังมีรา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านได ้
เลอืกลองทานกวา่   30 รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน 
ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ ่แต่ในสว่นของคาสโิน
นั้นเด็กอายุตํากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปใน
บรเิวณดา้นในได ้  

 

 

 



 

 หรอืหากท่านตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรือ
กอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ 128 เหรียญฮ่องกง 
โดยสามารถน่ังไดลํ้าละ 4 ท่าน  เรอืจะล่องไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรม ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศ 2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาล่อง
ประมาณ 15 นาท ี 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่จไูห ่
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ดปักกิง่  
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่ วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน - วดัเจา้แมก่วนอมิ ฮอ่งฮํา (ยมืเงนิเจา้แม)่ - ชอ้ปป้ิงนาธาน –กรงุเทพฯ 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

ท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้
องค ์เจา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกีงัหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 
สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กนัวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ย
ออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “วัดกงัหันลม” เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน สรา้ง
มาตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเล่ากันว่าไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นายพลแชกงรู ้
เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกงัหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้ากไปและไมไ่ดทํ้า

การปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กงัหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีกํ่าลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึได ้
สรา้งวัดแชกงแหง่นีช้ ึน้ เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 
 
 
นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์
ทีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดยการยอ่
ใบพัดของกงัหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไมว่า่จะเป็น จี ้ แหวน  
กําไล เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิกําไลหยก  หรอื
สตัวนํ์าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น
ของทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดต่ัวทา่นเอง  
 

 

 



 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิฮอ่งฮํา วัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 แมจ้ะเป็น
วัดขนาดเล็ก แตเ่ป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก ทกุวันจะมคีนฮอ่งกงมากราบไหวส้กัการะ โดยทกุปีทีว่ดันีจ้ะมี
การจัดงานยมืเงนิเจา้แมก่วนอมิ โดยคนฮอ่งกงจะเขา้รว่มพธิเีป็นจํานวนมาก  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้ธษิฐานขอพร
ในเรือ่งการเงนิ หรอืเรือ่งธรุกจิ 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (คนจนีกวางตุง้ จะเรยีกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่ารอ้ยปี 
โดยชาวฮอ่งกงสว่นใหญเ่ดนิทางมาวัดนีเ้พือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภยั ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐาน
ของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 
 

 
 

วธิีการอธษิฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ทํานิ้วตามแบบในรูปเลยเอา
นิว้โป้งกดปลายนิว้นาง แลว้เอานิว้กอ้ยสอดเขา้ไปในรูของ
นิว้นางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ทํา ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  

ดูจากภาพไม่ตอ้งตกใจว่าจะทําไดม้ัย้ เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูป
สาธติวธิกีารอธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 
 

 
 

 

 



 
นําท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้
อสิระใหท้่านเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุ่ยมกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุ่ย มรีา้นขายของท ัง้
เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่
ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่
ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู ่และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลุถงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งั
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 
PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น.  บนิลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HX761 สายการบนิ HONG KONG AIRLINES (กรุณาเช็ค
เทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 

00.10 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** คณะยนืยนัการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีวัหนา้ทวัร ์

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 04 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

08 – 11 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 13,999 13,999 12,999 3,500 

06 – 09 ธนัวาคม 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

13 – 16 ธนัวาคม 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 14,999 14,999 13,999 3,500 

10 – 13 มกราคม 2562 12,999 12,999 11,999 3,500 

17 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

24 – 27 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 13,999 13,999 12,999 3,500 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 16,999 16,999 15,999 3,500 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

07 – 10 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

14 – 17 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

21 – 24 มนีาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500 

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

 

 



 
** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ใน
นามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
• หมายเหต ุทีฮ่อ่งกงมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคับลกุทัวรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่น
การใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําวซีาเดีย่วตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง้ เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

 

 



 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. - 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จาก
การทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูม ิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั ้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราทีส่งูมาก  

 

 

 


