
 

 
 

 



 

 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – CITYGATE OUTLET - เซนิเจิน้ 
04.00 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ CATHAY PACIFIC  พบเจา้หนา้ที่

ทําการเช็คอนิต๋ัว 
06.30 น.     บนิลัดฟ้าสูฮ่่องกง โดยเทีย่วบนิ CX616 / CX700 บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง  
 (มจีอสว่นตวัทุกทีน่ ัง่) (กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
10.30 น.     ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง นําทา่นออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพื่อขึน้ กระเช้าลอยฟ้า

นองปิง 360 องศา  
 

กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พื้นทบึ) เป็นกระเชา้
ครสิตัล (พื้นกระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮ่องกง  
 
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา องคพ์ระสรา้งทอง
สมัฤทธิ ์160 ชิ้น องคพ์ระพุทธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนอืสู่จนีแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมี
ความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบวั หากนบัรวมฐานแล้วมีความสูงท ัง้ส ิน้ 34 เมตร ค่าก่อสร ้าง
พระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน 
ประดษิฐานบนแทน่บูชามีความสงูเทา่กับตกึ 3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักก ิง่ 
 

 
 



 

 
 

นําทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดตั้ง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ 
การงาน การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลานอธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระ
ได ้โดยจะมีบันไดทอดยาวจํานวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรปู เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสารกีธาต ุ(พระเขีย้ว
แกว้)  และพระพุทธรปูหยกขาว ทีอั่นเชญิมาจากศรลัีงกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสน้ํีามัน (ไม่รวมค่า
เขา้ชม ทา่นละ  60 เหรยีญฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมีรปูปั้นของเทพธดิาถวาย
เครือ่งสักการะตามความเชือ่ของนกิายมหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 
 

 
 
นอกจากน้ีทา่นยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ 
ณ อาคารหมื่นพุทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุมของหลังคา หา้มนําเครื่องเซ่นไหวท้ี่ประกอบดว้ย
เน้ือสัตว์เขา้มาไหวเ้ป็นอันขาด 
 



 

 
 

 
 
 
จากนัน้ใหท้า่น อสิระ ณ บรเิวณหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณ
หมู่บา้นจําลองแหง่น้ีทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ด ้
อยา่งลงตัว  

แวะพักเหน่ือย หาของอรอ่ยกนิ แนะนําบัวลอยหยนิหยาง บัว
ลอยทีผ่สมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัวระหวา่งงาดํา (สดํีา) กับกระท ิ(สี
ขาว) ใหค้วามสดชืน่ไม่นอ้ย เรือ่งความอรอ่ยพูดไดคํ้าเดยีว “ตอ้งลอง”    
  
 
หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบํารุง หรอืปิดเนือ่งจาก
สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเป็นรถ
โคช้ของอุทยาน เพือ่นําทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน และจะทําการคนื
เงนิคา่สว่นตา่งกระเชา้ผูใ้หญท่า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง และเด็ก
ทา่นละ  20 เหรยีญฮอ่งกง 

 
 

จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ 
OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, POLO, Ralph Lauren หรอืวา่จะเป็น 
BURBERRY รวมท ัง้รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และช ัน้ใตด้นิจะมซุีปเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ให้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจุใจ 
 
จากนัน้เดนิทางสู ่เซนิเจิน้ โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซนิเจิน้ เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ
จีน เดมิเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงธรรมดาอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีเน้ือที ่2,020 ตารางกโิลเมตร ตัวเมืองเซนิเจิน้
ไดร้ับการวางระบบผังเมืองอยา่งดมีีสภาพภมูทัิศน์และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นระเบียบสวยงาม 

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

วนัทีส่อง เซนิเจิน้ – ชอ้ปป้ิงหลอวู ่- จูไห ่– สวนหยวนหมงิหยวน – ชมสุดยอดโชวอ์นัตระการตา 
 



 

 
 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)   
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่หลอหวู ่พบกับสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้ ซึง่คนไทยรูจั้ก ในนามมาบุญครอง
เมืองไทย มีสนิคา้มากมายหลายหมวดหมู่ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา เสือ้ผา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก
สําหรับคนทีท่า่นรัก และตัวทา่นเอง และใหท้า่นไดร้ับเลอืกชม รา้นหยก สนิคา้โอท็อปของเมืองจีน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงจูไห่ โดยรถโคช้ แวะชม ผลติภณัฑท์ีทํ่าจากผา้ไหมจนี ที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะผา้หม่ไหมทีห่ม่อุ่นในหนา้หนาว และเย็นสบายในหนา้รอ้น นําทา่นชม สวนหยวนหมงิหยวน ซึง่เป็น
สวนจําลองจากสวนหยวนหมงิทีน่ครปักก ิง่ หลังถกูทําลายโดยพันธมติรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่
การบูรณะ พระราชวังหยวนหมงิใหม่ไดง้บประมาณกอ่สรา้งถงึ 600 ลา้นหยวน สรา้งขึน้ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลาง
ของ ภเูขาชลินิ ในเมืองจูไห ่ทําใหส้วนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบ
ขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กับสวนเดมิในกรงุปักก ิง่ ส ิง่ทีทํ่าใหส้วนหยวนหมงิหยวนแหง่ใหม่ 
มีความแตกตา่งกบัสวนเกา่ทีปั่กก ิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจีน สวน
หยวนหมงิหยวนใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วซึง่จําลองมาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มีคณุคา่ทัง้ในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเทีย่ว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตัง้แตวั่นที ่1กมุภาพันธ ์ค.ศ.1997 
เป็นตน้มา มีภเูขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่งๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดีตทุกช ิน้  
มีมากกว่า 100 ชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนักเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

 

 
 

จากนัน้ชม โชวก์ารแสดง ที่จะพาท่านยอ้นกลับไปในสมัยราชวงศ์ชงิที่มีความเจรญิกา้วหนา้ทางศลิปะ ซึง่
ประกอบดว้ยการถวายเครือ่งราชบรรณนาการใหก้บัฮอ่งเต ้และโชว์การแสดง ของเหลา่นางกํานัน หลากหลายชุด
การแสดง  
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถดูโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนื
เงนิคา่โชวท์า่นละ 40 เหรยีญฮอ่งกง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5)  เมนูพเิศษ!! เป๋าฮ ือ้+ไวนแ์ดง 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JINJAING HOTEL หรอื 365 ART HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 

วนัทีส่าม      ถนนคูร่กั – หวหีนี ่– มาเกา๊ – นมสัการเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - โบสถเ์ซนตป์อล –ถา่ยภาพประทบัใจ
กบัหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชีย่น – จูไห ่

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)   



 

 
 

จากนัน้ นําทา่นน่ังรถผ่านชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั The Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร
แมนตกิ ซึง่รัฐบาลเมืองจูไหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ื่อว่า
ถนนคูรั่ก ก็เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งน้ีไดม้ีการนําเกา้อี้ หรือมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง
เทา่นัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคูร่ัก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก แวะถา่ยรูปกบัสาวงามหวหีนี ่จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ 
สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห ่บรเิวณอ่าวเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขมุ่กอยูร่มิทะเล 
และชมสนิคา้ยาประจําบา้นของชาวจีน ยาบวัหมิะ สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกร้ดิสดีวง
ฮ่องกงฟตุ ฯลฯ แวะใหท้า่นไดเ้ยีย่มชม ไขมุ่ก ซึง่เป็นไขมุ่กน้ําจืดขึน้ชือ่ของเมืองจีน  
 

 
 
             

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางขา้มดา่นจไูห ่สู ่มาเกา๊ ซึง่เป็นเมืองที่
มีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน และน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพียงแคห่มู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดัิง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรือเขา้มายัง
คาบสมุทรแถบน้ีเพื่อตดิตอ่คา้ขายกับชาวจีน และมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบน้ี ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได ้
นําพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมาย ทํา
ใหม้าเก๊ากลายเป็นเมืองทีม่ีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัว จนเรยีกไดว้่าเป็น 
"ยโุรปใจกลางเอเชยี"     
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและเก็บรักษาศลิปะวัตถเุกา่แกซ่ึง่มมีูลคา่มหาศาลไวม้ากมายเป็น
อาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยูม่าไดย้าวนานทีส่ดุของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมีศาลาซุม้ประตู GATE PAVILION,หอ
เมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO 
CHANLIN 



 

 
 

 
 
จากนัน้ผ่านชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องค ์มีความสงู 18 
เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยูบ่นฐานดอกบัวดงูดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืง
อรา่มงดงามจับตา เจา้แม่กวนอมิองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอมิลกูคร ึง่ คอืปั้นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระ
พักตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็นเชน่น้ีก็เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้ับ
มาเก๊าในโอกาสทีส่ง่มอบมาเก๊าคนืใหก้ับจีน และนําทา่นชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีเคยเป็นสว่นหนึ่งของ
วทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรก
ของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกทําลายถงึสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 
ตามลําดับ จนกระท่ังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์กูทําลายจนเหลอืแตด่า้นหนา้ของตกึฐาน
โบสถส์ว่นใหญ ่และบันไดดา้นหนา้ของตกึแสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่น่ี
เพียงแหง่เดยีวเทา่นัน้ในโลก 
 



 

 
 

 
 

 
 

ถา้เมื่อไหรก่็ตามทีค่ณุมาเยอืนมาเกา๊ “ทารต์ไข”่ คอืขนมทีจ่ะตอ้งลอง
ทาน  ถา้ไม่ไดล้องทาน จะถอืวา่พลาดมาก เพราะทารต์ไขข่องมาเก๊า แป้งจะ
บางและกรอบมาก สว่นสังขยาจะหอมและหวานแตไ่ม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนที่
เพิง่อบเสรจ็รอ้นๆ  บอกไดเ้ลยว่า ฟินมาก   

 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้า่นไดสั้มผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอ
ไอเฟล ทีจํ่าลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลทีม่าเก๊าถอืไดว้่าเป็นหอไอเฟลจําลองทีใ่หญท่ีส่ดุและเหมือนจรงิ
ทีส่ดุในโลก โดยมีการประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสงูถงึ 38 ชัน้ โดยทา่นสามารถขึน้ไปชมววิทีช่ัน้ 
7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้น้ีทา่นจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถ
ขึน้ชมววิไดตั้ง้แตเ่วลา 11.00 - 22.00 น.  (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท)์  
 



 

 
 

 
 
 
นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของ
ลาสเวกัสแหง่ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อํานวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิง
ทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป พบกับรา้นคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังมากมายกว่า 350 รา้น  อาท ิRolex, Emporio Armani, 
Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & 
Keith, Converse, Guess เป็นตน้ นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมีรา้นอาหารภัตตาคารตา่งๆ ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มีอยูทั่ง้หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสโินนั้น
เด็กอายตํุากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้น
ในได ้  

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถ
น่ังเรือกอนโดล่าได ้โดยจะมีค่าใชจ้่าย ท่านละ  128 
เหรยีญฮ่องกง โดยสามารถน่ังไดลํ้าละ  4 ท่าน  เรือจะ
ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้ม
บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่จูไห ่  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8)  เมนูพเิศษ!! เป็ด
ปกักิง่  
 
 
นําทา่นเขา้สูท่ ี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 ชั่วโมง) จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธ ิเ์พื่อ
เป็นสริมิงคลทีบ่รเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดของ
เกาะฮ่องกง นําทา่นเร ิม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้นําทา่นขอพร เทพเจา้ไฉ่ซิงเอ ีย๊  เทพเจา้แห่งโชคลาภ 
ความม่ันคง ทรัพยส์นิเงนิทอง  หรอืถา้ทา่นไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรือ่งลกูจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 
จากนัน้นําทา่น ขา้มสะพานตอ่อาย ุซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมีอายเุพิม่ขึน้ 3 ปี หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู ่หรอื
ขอพรเรือ่งความรัก จากเทพเจา้แหง่ความรักก็ได ้จากนัน้ขอพรเรือ่งการเดนิทาง ใหเ้ดนิทางปลอดภัยจาก เจา้แม่
ทบัทมิ จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืว่าเป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยหา่นยา่ง 



 

 
 

 
ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้า่นไดจุ้ดธปูขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดตั้ง้จิตอธษิฐานดา้นหนา้
องคเ์จา้พ่อแชกง จากนัน้ใหท้า่นหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, 
สขุภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เชือ่กันว่าหากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ย
ออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 
 

 
 
 

ตํานานวัดแชกง หรอืเรยีกอีกชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอีกหนึง่วัดทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้ง
มาตัง้แต ่300 ปีกอ่น ตามตํานานเลา่กันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการทีจ่ะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรู ้
เขา้ก็ไดบ้อกใหช้าวบา้นพับกังหันลมแลว้นําไปตดิไวท้ีห่นา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ได ้

ทําการปลน้ ชาวบา้นจงึมีความเชือ่ว่ากังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชั่วรา้ยทีก่ําลังจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จึง
ไดส้รา้งวัดแชกงแหง่น้ีช ึน้ เพื่อระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่ักการะบูชาเพื่อไม่ใหม้ีส ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 
 
 
นําทา่นเยีย่มชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ที่ข ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ทีไ่ดร้ับรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้ โดย
การยอ่ใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทําเป็นเครือ่งประดับ ไม่ว่าจะเป็น 
จี้  แหวน  กําไล เพื่อใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 
นําทา่นชม รา้นหยก มีสนิคา้มากมายเกี่ยวกับหยก อาท ิกําไลหยก  
หรอืสัตว์นําโชคอยา่งป่ีเสี่ยะ  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชื้อเป็นของฝาก 
หรอืเป็นของทีร่ะลกึ หรอืนําโชคแดตั่วทา่นเอง  

 
 
 
   นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากน ัน้

อสิระใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่มกัจะต ัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของท ัง้เคร ือ่ง
หนงั, เคร ือ่งกฬีา, เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและ



 

 
 

ตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู ่และมีทางเชือ่มตดิตอ่กันสามารถเดนิทะลถุงึกันได ้ใหแ้บรนดด์งัมากมาย
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, 
GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
21.35 น.    บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX617/ CX703/ CX709  

(กรุณาเช็คเทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นทําการจอง) 
23.35 น.    คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** Uคณะยนืยันการเดนิทางที ่9 ทา่นมีหวัหนา้ทัวร ์
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีด 
เทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

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 มถุินายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15) 
ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 13,999 13,999 12,999 3,500 

21 - 24 มถุินายน 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 

U***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่*** 

U** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี  และฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนาม
ของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจํานวน
เงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
• หมายเหต ุทีฮ่่องกงมีชา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายวันสดุทา้ยลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจ

ก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มีการบังคับลกุทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
Uอตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่วีซา่กรุ๊ป (วีซา่หนา้ดา่น 144) เขา้ประเทศจีน 



 

 
 

 
Uอตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เดีย่วเขา้ประเทศจีน **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้ดา่น (วีซา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้่ายในการทําวีซา่เพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท**   
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้
บรกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ Uทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ทําวีซาเดีย่วตามโปรแกรม (เขา้ออกเมืองจีน 2 ครัง้ เป็นเงนิจํานวน 2500 บาท/ทา่น) 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ 
ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบรกิารคืน 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจร ิงจากค่าบร ิการที่ชําระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 



 

 
 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

Uขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกัน

ทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กําหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทกุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว์ 
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่น้ี หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  


