
 

 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิเจ ิน้ 

04.00 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบ
เจา้หนา้ทีทํ่าการเชค็อนิตัว๋ 

06.30 น.     บนิลดัฟ้าสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX616 / CX700 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 (มจีอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 
10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit 

B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)    

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา  
 



 

 
 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็น
กระเชา้ครสิตลั (พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทวัรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง  

 

ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้ง
ทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นีแผ่นดนิใหญ ่ประดษิฐานอยู่

โดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแลว้มคีวามสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้ง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมชีือ่เรยีกอย่างไม่เป็นทางการวา่ พระใหญ่เทยีนถาน 

ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

 

 
 

นําท่านขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สขุภาพ การงาน การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชม

ฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบีันไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสา
รกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูปหยกขาว ทีอ่นัเชญิมาจากศรลีงักา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสี

น้ํามัน (ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูป

ปัน้ของเทพธดิาถวายเครือ่งสกัการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 



 

 
 

 
 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 

พระองค ์ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครื่องเซ่นไหวท้ี่
ประกอบดว้ยเนือ้สตัวเ์ขา้มาไหวเ้ป็นอนัขาด 
 

 
 

 

จากนั้นใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร 
บรเิวณหมูบ่า้นจําลองแหง่นีท้า่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิ

ไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  
 



 

 
 

แวะพักเหนือ่ย หาของอร่อยกนิ แนะนําบวัลอยหยนิหยาง บัว

ลอยทีผ่สมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สี

ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไมน่อ้ย เรือ่งความอร่อยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้ง
ลอง”    

  
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรือปิด

เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นเป็นรถโคช้ของอุทยาน เพือ่น าทา่นขึน้สู่ยอดเขาแทน 
และจะท าการคนืเงนิค่าส่วนต่างกระเช้าผู ้ใหญ่ท่านละ 40 

เหรยีญฮอ่งกง และเด็กทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 
 

จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET 

MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, 
ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ 

และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ ของใช ้
หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 

 
จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ของจนี เดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มเีนื้อที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมอืง

เซนิเจิน้ไดรั้บการวางระบบผังเมอืงอยา่งดมีสีภาพภมูทิัศนแ์ละสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบยีบสวยงาม 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

   
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FX HOTEL หรอื HONG LI LAI HOTEL ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จไูห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสดุยอดโชวอ์นัตระการตา 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่ พบกับสนิคา้ราคาถูกแหลง่ใหญ่ของเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบญุ
ครองเมอืงไทย มสีนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็น

ของฝากสาํหรับคนทีท่า่นรัก และตวัทา่นเอง และใหท้า่นไดรั้บเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมอืงจนี 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากผา้ไหมจนี ทีม่ชี ือ่เสยีง

โดยเฉพาะผา้ห่มไหมทีห่่มอุน่ในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่
เป็นสวนจําลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักกิง่ หลังถูกทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสยีหายจน

ยากแกก่ารบรูณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ 
ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืงจูไห่ ทําใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุ่ม และมพีืน้ทีค่รอบคลุม

ทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเทา่กับสวนเดมิในกรุงปักกิง่ สิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิ

หยวนแห่งใหม่ มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตก
ผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จงึถือไดว้่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่จําลองมาจากสถานทีใ่น

ประวตัศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแงว่ฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนนี้ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชม
ตัง้แตว่ันที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้ง

ตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้  มมีากกวา่ 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง 
ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 



 

 
 

 
 

จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ทีจ่ะพาทา่นยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศช์งิทีม่คีวามเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่

ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้บัฮอ่งเต ้และโชวก์ารแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลาย
ชดุการแสดง  

หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 

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

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่าม      ถนนคู่รกั – หวหีนี ่– มาเก๊า – นมสัการเจา้แม่กวนอมิ - วดัอาม่า - โบสถเ์ซนตป์อล –ถ่ายภาพ

ประทบัใจกบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีย่น – จไูห ่

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   
จากนัน้ นําทา่นน่ังรถผ่านชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสน

จะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแตง่ภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ด ้
ชือ่ว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรือมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 

คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาวงามหวหีนี ่ จูไห่ฟิช

เชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอื
ไข่มุกอยู่รมิทะเล และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจนี ยาบวัหมิะ สรรพคุณหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, 

แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวงฮอ่งกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขม่กุน้ําจดืขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  
 



 

 
 

 
 
             

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจูไห่ สู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจ

ในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาติ

ดัง้เดมิ จนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกับ
ชาวจนี และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ทีส่ําคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้น

สถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมาย ทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีาร
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั จนเรยีกไดว้า่เป็น "ยโุรปใจกลางเอเชยี"     

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเกา่แกซ่ึง่มมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมาย

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE 
PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระ

พุทธ ZHENJIAO CHANLIN 

 

 



 

 
 

จากนัน้ผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แมก่วนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ัง้องค ์มคีวามสงู 

18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกาย
เรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิ 

แต่ว่ากลับมพีระพักตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้

เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจนี และนําทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถ์
แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น

มหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทั่งเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และ

โบสถถ์ูกทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึ

สไตลผ์สมระหวา่งตะวนัออกและตะวนัตกและมอียู่ทีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 

 
 

 
 

ถา้เมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอื

ขนมทีจ่ะตอ้งลองทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก 
เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก สว่น

สงัขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบ
เสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลยวา่ ฟินมาก   

 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO ให ้

ทา่นไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 
ทีจํ่าลองมาจากฝร่ังเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้า่เป็นหอ

ไอเฟลจําลองทีใ่หญ่ทีส่ดุและเหมอืนจริงทีสุ่ดในโลก โดยมี
การประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสูงถงึ 38 ชัน้ 

โดยท่านสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นี้

ทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจนี และววิพาโนรามาของฝ่ัง
โคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมววิไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 - 

22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  
 



 

 
 

 
 
 

นําทา่นเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิทา่นสมัผัสบรรยกาศของ

ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ป
ป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio 

Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, 
Charles & Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคาร

ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกลองทานกวา่   30 รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แตใ่นสว่น

ของคาสโินนั้นเด็กอายุตํากว่า 20 ปีจะไม่สามารถ
เขา้ไปในบรเิวณดา้นในได ้  

 หรือหากท่านตอ้งการเปลี่ยนบรรยากาศ 
สามารถน่ังเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย 

ทา่นละ  128 เหรียญฮ่องกง โดยสามารถน่ังไดลํ้า
ละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายใน

โรงแรม ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใช ้

เวลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่จไูห ่  

ค า่ บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  (8)  เมนู

พเิศษ!! เป็ดปกักิง่  
 

 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 



 

 
 

วนัทีส่ ี ่         นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัส ์เบย ์– วดัแชกงหมวิ – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพฯ 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)   

นําทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเรอืเฟอรร์ ี ่(ประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พือ่

เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่วา่ ณ บรเิวณหาดรพัีลสเ์บย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของ
เกาะฮอ่งกง นําทา่นเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้นําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊  เทพเจา้แห่งโชคลาภ 

ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจาก พระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 

จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่
หรอืขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก 

เจา้แมท่บัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดรั้บ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจดุรวมรับพลงัทีด่ทีีส่ดุของฮอ่งกง 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 
 

ท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จิตอธิษฐาน

ดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมกีังหัน 4 ใบพัด แตล่ะใบหมายถงึ เดนิทาง
ปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมุนครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ย

ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 
 



 

 
 

 
 

 
ตํานานวัดแชกง หรือเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดทีม่ปีระวัตศิาสตร์อันยาวนาน 

สรา้งมาตัง้แต่ 300 ปีก่อน ตามตํานานเลา่กันวา่ไดม้โีจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมือ่นาย
พลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎวา่โจรสลัดไดจ้าก

ไปและไม่ไดทํ้าการปลน้ ชาวบา้นจงึมคีวามเชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีกํ่าลังจะเขา้มา และนําพา

สิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี้ช ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่ักการะบูชาเพื่อไม่ใหม้สี ิง่
ไมไ่ดเ้กดิขึน้ 

 
 

นําทา่นเยีย่มชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮ่องกงพบกับงานดี

ไชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ 
โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่า

จะเป็น จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดับตดิตัว และเสริม
ดวงชะตา 

นําทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิกําไลหยก  

หรอืสตัวนํ์าโชคอย่างป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก 
หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดต่วัทา่นเอง  

 
 
   นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมตา่งๆ  จากน ัน้

อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้
เครือ่งหนงั, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชือ่ OCEAN TERMINAL 

ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิต่อกันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บ
รนดด์งัมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ไมว่า่จะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, 

HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิ 

 

21.35 น.    บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX617/ CX703/ CX709  
(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 



 

 
 

23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** คณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมหีัวหนา้ทัวร ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีด 

เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

07 - 10 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

14 - 17 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

16 - 19 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

21 - 24 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

28 - 31 มนีาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

30 ม.ีค. - 02 เม.ย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
15,999 15,999 14,999 3,500 

05 - 08  เมษายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

17,999 17,999 16,999 3,500 

19 - 22  เมษายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

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

26 - 29  เมษายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

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

02 - 05 พฤษภาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

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

09 - 12 พฤษภาคม 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 

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

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

07 - 10 มถิุนายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

21 - 24 มถิุนายน 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

28 ม.ิย. - 01 ก.ค. 2562 
ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 

ขากลบั CX709 (22.25-00.15) 
13,999 13,999 12,999 3,500 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม

ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก
ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น
จ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 



 

 
 

 หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกุทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่กรุ๊ป (วซีา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจนี 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําวซีาเดีย่วตามโปรแกรม (เขา้ออกเมอืงจนี 2 ครัง้ เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ 
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 



 

 
 

10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่

กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  


