
 
 
 
 
 

 
 

ทวัรฮ์่องกง : รหสั HKG1029 
 



วนัแรก กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เกาะลนัเตา – วดัโป่วหลนิ – City gate Outlet 

 
04.00 น พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (อาคาร1) ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 

สายการบนิ AIR ASIA เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
06.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ FD508  

 

10.15 น. ถงึสนามบนิ CHEK LAP KOK (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่าน
ออกจากสนามบนิ ณ ทางออก Exit B 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา 

 

กรณีถา้ลูกคา้อยากทา้ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 
(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ  100 เหรยีญฮอ่งกง 

 
ไปยังเกาะลันเตาเพือ่นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลันเตา องคพ์ระสรา้งทองสัมฤทธิ ์160 

ชิน้ องคพ์ระพุทธรูปหันพระพักตรไ์ปทางเหนือสูจ่ีนแผ่นดนิใหญ่ ประดษิฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว 

หากนับรวมฐานแลว้มีความสูงทัง้สิน้ 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรยีญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชือ่เรยีก
อย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชัน้  ออกแบบตามฐาน

โครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 
 

 
 
น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน  ใหทุ้กท่านไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสขุภาพ การงาน 

การเงนิ เนื่องจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร  จากลานอธษิฐาน ท่านสามารถเดนิขึน้ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมบัีนได

ทอดยาวจ านวน 268 ขัน้ บรเิวณฐานพระพุทธรูป เป็นที่ประดษิฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขีย้วแกว้)  และพระพุทธรูป
หยกขาว ที่อันเชญิมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัตโิดยวาดจากสีน ้ามัน (ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 60 เหรยีญ

ฮอ่งกง) หรอืชมววิของเกาะลันเตาในมุมสงูได ้ และยังมรีูปป้ันของเทพธดิาถวายเครื่องสักการะตามความเชือ่ของนิกาย
มหายานประดษิฐานอยูร่อบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 



 
 
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเขา้ชม วดัโป่วหลนิ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทัง้ 5 พระองค์ ณ 

อาคารหมืน่พุทธ  โดยบนหลังคาวัดจะมสีัตวม์งคลตรงมุมของหลังคา หา้มน าเครือ่งเซน่ไหวท้ีป่ระกอบดว้ยเนื้อสัตวเ์ขา้มา
ไหวเ้ป็นอันขาด 

 

 
 

จากนัน้ใหท้่าน อสิระ ณ บรเิวณหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บรเิวณหมู่บา้น
จ าลองแหง่นี้ทา่นจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหวา่งความเจรญิและวัฒนธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  



 

แวะพักเหนื่อย หาของอร่อยกนิ แนะน าบัวลอยหยนิหยาง บัวลอย
ที่ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) กับกะทิ (สีขาว) ให ้

ความสดชื่นไม่น อ้ย  เรื่องความอร่อยพู ดได ค้ า เดียว “ต อ้งลอง”    

  
**หมายเหตุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบ ารุง หรอืปิดเนือ่งจาก

สภาพอากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้
ของอุทยาน เพือ่น าท่านขึน้สู่ยอดเขาแทน และจะท าการคนืเงนิค่า

ส่วนต่างกระเชา้ผูใ้หญ่ท่านละ 40 เหรยีญฮ่องกง และเด็กท่านละ  

20 เหรยีญฮอ่งกง** 
 

จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ที่หา้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RALPH LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทัง้

รองเทา้กฬีามากมายหลายยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะมซีปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ่ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ไม่ว่าจะเป็น ของกนิ 
ของใช ้หรอืวา่ผลไมส้ดๆ จับจ่ายกันไดอ้ยา่งจุใจ 

 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง ผา่นสะพานชงิหม่า ตดิอันดับเป็นสะพานแขวนที่มชีว่งกลางยาวทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของโลก และ
ในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกวา้ง 41 เมตร มีสองชัน้ ชัน้บนมีเสน้ทางรถวิง่จ านวน 6 ช่องทาง 

สว่นชัน้ล่างใชส้ าหรับรถไฟ 2 ชอ่งทาง และชอ่งทางส ารองส าหรับรถยนต ์ในชว่งฤดูมรสมุอกี 4 ชอ่งทาง เริม่กอ่สรา้งในปี 

ค.ศ. 1992 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1997 ดว้ยงบประมาณ 7.2 พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง 

 

 
 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง วคิตรอเรยี พคี – รพีลัสเ์บย ์– วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ – A Symphony of Lights 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยติม่ซ าขึน้ชือ่ของฮ่องกง อาท ิฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ กว๋ยเตี๋ยวหลอด โจ๊ก 

เป็นตน้  
จากนัน้น าท่านขึน้สูเ่ขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมววิแสนสวยทีส่ดุของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ 

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดทั้ง้เกาะอย่างชัดเจน จุดนี้สามารถมาชมววิเมืองฮ่องกงได ้
ทัง้วันซึง่ในแต่ละชว่งเวลาก็จะมวีวิทีส่วยงามแตกต่างกันไป ววิทีม่องเห็นก็จะเป็นววิของตกึและอาคารสงูระฟ้าของฮ่องกง 



ที่ก่อสรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ อาท ิตกึเซ็นทรัลพลาซ่า, ตกึไชน่าแบงค์และตกึอื่นๆ อันเป็นที่ตัง้ของธุรกจิ ชัน้น าของ

ฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถา่ยภาพอันสวยงามน่าประทับใจ 

 

 
 
จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิเ์พื่อเป็นสริมิงคลที่บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเชือ่ว่า ณ บรเิวณหาดรพีัลส์

เบย ์เป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของเกาะฮ่องกง น าท่านเริม่ขอพร เจา้แมก่วนอมิ จากนัน้น าท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซงิเอีย๊  

เทพเจา้แหง่โชคลาภ ความมั่นคง ทรัพยส์นิเงนิทอง หรอืถา้ทา่นไหนมลีกูยากสามารถขอพรเรือ่งลูกจากพระสงัฆจาย ได ้ 
 

 
 

จากนัน้น าท่าน ขา้มสะพานตอ่อายุ ซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี  หรอืคนโสด จะเลอืกขอคู่ หรอืขอพร
เรื่องความรัก จากเทพเจา้แห่งความรักก็ได ้ จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภัยจาก เจา้แม่ทบัทมิ 

จากนัน้ใหท้า่นไดร้ับ พลงัจากศาลาแปดทศิ ซึง่ถอืวา่เป็นจุดรวมรับพลังทีด่ทีีส่ดุของฮ่องกง 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูหา่นยา่ง 
 

ทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ ใหท้่านไดจุ้ดธูปขอพร สักการะเทพเจา้แชกง ใหท้่านไดต้ัง้จติอธษิฐานดา้นหนา้องคเ์จา้พ่อ
แชกง จากนัน้ใหท้่านหมุนกังหันทองแดงจะมกัีงหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถงึ เดนิทางปลอดภัย, สขุภาพแข็งแรง, โชค

ลาภ และเงนิทอง เชือ่กันวา่หากหมนุครบ 3 รอบและตกีลอง 3 ครัง้ จะชว่ยปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และน าพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

 

 
 

ต านานวัดแชกง หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า “วัดกังหันลม” เป็นอกีหนึ่งวัดที่มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนาน สรา้งมาตัง้แต ่

300 ปีก่อน ตามต านานเล่ากันว่าไดม้ีโจรสลัดตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เมื่อนายพลแชกงรูเ้ขา้ก็ไดบ้อกให ้
ชาวบา้นพับกังหันลมแลว้น าไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลัดไดจ้ากไปและไม่ไดท้ าการปลน้ ชาวบา้นจงึมี



ความเชือ่วา่กังหันลมนัน้ชว่ยขจัดสิง่ชัว่รา้ยทีก่ าลังจะเขา้มา และน าพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวัดแชกงแห่งนี้ช ึน้ เพือ่ระลกึ

ถงึนายพลแชกง และเป็นทีส่กัการะบชูาเพือ่ไมใ่หม้สี ิง่ไม่ไดเ้กดิขึน้ 

 
 

น าท่านเยี่ยมชม  โรงงานจวิเวอรร์ ี่ ที่ข ึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่
ไดร้ับรางวัลอันดับเยี่ยม และใชใ้นการเสรมิดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัด

ของกังหันวัดแชกง มาท าเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  ก าไล 
เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งประดับตดิตัว และเสรมิดวงชะตา 

 

น าท่านชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยก อาท ิก าไลหยก  หรอืสัตว์
น าโชคอยา่งป่ีเสีย่ะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ 

หรอืน าโชคแดต่ัวทา่นเอง  
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซนิ) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดยชาว
ฮอ่งกงสว่นใหญ่เดนิทางมาวัดนี้เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรง ไรโ้รคภัย ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลาย

องคอ์ยา่งเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน 
 

 
 
 

วธิีการอธิษฐานขอคู่ ขัน้แรกก็ท านิ้วตามแบบในรูปเลยเอา
นิ้วโป้งกดปลายนิ้วนาง แลว้เอานิ้วกอ้ยสอดเขา้ไปในรูของ

นิว้นางทัง้ 2 ขา้ง ค่อยๆ ท า ใจเย็นๆ ไม่ยากเกนิไปแน่นอน  ดูจากภาพ

ไม่ตอ้งตกใจว่าจะท าไดม้ั ้ย เพราะบรเิวณดา้นขา้งจะรูปสาธิตวธิีการ
อธษิฐานโดยละเอยีดอกีครัง้ 

 
 

บรเิวณดา้นขา้งวัดจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา 

เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจา้หยกโหลวจะคอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คู่รัก จงึเชือ่กันว่าสมุดทีผู่เ้ฒ่าถือ
ในมอื คอืบัญชรีายชือ่คูร่ักทีจ่ะไดร้ับค าอวยพรใหอ้ยูคู่่กันอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ  

 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมต่างๆ  จากนัน้อสิระใหท้่านเต็ม

อิม่กับการชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ยมักจะตัง้ตน้กันทีส่ถานีจมิซาจุ่ย มีรา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, 

กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี SHOPPING 



COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันอยู่ และมทีางเชือ่มตดิต่อกัน

สามารถเดินทะลุถึงกันได ้ใหแ้บรนด์ดังมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS 

VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย 
 

*อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 
 

จากนั้นน าท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน  การแสดง
มัลตมิีเดียสุดยอดตระการตาที่ไดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิง่ใหญ่ที่สุดของโลก

ครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้าส าคัญตา่งๆทีตั่ง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหล่านี้ประดับไปดว้ย

แสงไฟ ซึง่เพยีงกดสวติชก็์จะสอ่งแสงสว่างตระการตาเป็นสตีา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอันคกึคักของฮ่องกง 
 

 
 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... SIKLA TSUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ฮอ่งกง – มาเก๊า – วดัอามา่ – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – วดัเปากง – วหิารเซนตป์อล– เก็บภาพประทบัใจกบัหอ

ไอเฟล – เดอะปารเิซยีน – เวเนเชีย่น – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ ภหัอ้งอาหารโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู ่มาเก๊า โดยรถบสัสาธารณะ เพื่อขา้มสะพานขา้มทะเลยาวที่สดุในโลก สะพานฮอ่งกง-จูไห่-มาเก๊า 

(HKZMB) มคีวามยาว 55 กโิลเมตร ซึง่รวมถงึสะพานถนนวนเวยีน และอุโมงคใ์ตท้ะเล เชือ่มต่อเกาะลันเตาของฮ่องกง 
เมืองจูไห่ และมาเก๊า ในพื้นที่เกรทเตอร์ เบย ์(Greater Bay Area) โดยขา้มทะเลบรเิวณปากแม่น ้าจูเจียง ช่วงหนึ่งของ

สะพานลงอุโมงคใ์ตท้ะเล เป็นความยาว 7 กโิลเมตร ลกึลงไปใตก้น้อ่าวราว 44.5 เมตร สะพานไดถู้กออกแบบใหท้นต่อ
แผ่นดนิไหวและไตฝุ้่ น โดยมกีารใชเ้หล็กในการกอ่สรา้งมากถงึ 4 แสนตัน ซึง่เทียบไดกั้บการสรา้งหอไอเฟลถงึ 60 แห่ง 

ใชง้บกอ่สรา้งมากถงึ 20 พันลา้นดอลลารส์หรัฐ (กวา่ 6 แสนลา้นบาท) โดยในเริม่กอ่สรา้งในปี 2009 ทางฝ่ังแผ่นดนิใหญ่

ของจนี และเริม่กอ่สรา้งโครงการฝ่ังฮอ่งกงในปี 2011 โดยชว่งแรกทางการจนีวางแผนใหโ้ครงการแลว้เสร็จภายในปี 2016 
แต่ตอ้งประสบกับปัญหาล่าชา้กว่าจะแลว้เสร็จในปี 2017 รวมแลว้ใชเ้วลากอ่สรา้งเกอืบ 10 ปี จะไม่มขีนสง่สาธารณะอย่าง

รถไฟฟ้าใหบ้รกิาร จะมเีพยีงรถบัสรับสง่ซึง่เป็นของเอกชนทีไ่ดร้ับอนุญาตจากทางการใหบ้รกิารเทา่นัน้ 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาตดัิง้เดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิต่อคา้ขายกับชาวจนี และมาสรา้งอาณานคิมอยู่ในแถบนี้ ที่ส าคัญคอื

ชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรม และศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่าง
มากมาย ท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรยีกไดว้่า

เป็น "ยุโรปใจกลางเอเชยี" จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศลิปะวัตถุเก่าแก่ซึง่มี

มูลค่ามหาศาลไวม้ากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาไดย้าวนานที่สุดของมาเก๊า ในบรเิวณวัดมีศาลาซุม้ประต ู
GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แม่กวนอมิ HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ 

ZHENJIAO CHANLIN 
 

 
 



จากนัน้ผ่านชม เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรอืเจา้แม่กวนอมิปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องค ์มีความสูง 18 เมตร

หนักกว่า 1.8 ตัน ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกับแดดเป็นประกายเรอืงรองเหลอืงอร่ามงดงาม

จับตา เจา้แมก่วนอมิองคน์ี้เป็นเจา้แมก่วนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ แตว่่ากลับมพีระพักตรเ์ป็นหนา้พระแมม่าร ี
ทีเ่ป็นเชน่นี้ก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอมิทีโ่ปรตุเกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหกั้บมาเก๊าในโอกาสที่สง่มอบมาเก๊าคนื

ใหกั้บจนี น าท่านขอพร วดัเปากง สรา้งขึน้หลังจากเกดิโรคระบาดในชว่งปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อระลกึถงึท่านเปาบุน้จิน้ 
เทพแห่งความยุตธิรรมตามความเชือ่ของจนี กราบไหวข้อพรเพื่อปัดเป่าสิง่ชั่วรา้ยออกไป ท าใหม้ีสขุภาพร่างกายแข็งแรง 

ไมม่โีรคภัย และยังมเีทพศักดิอ์กีหลายองค ์เชน่ เทพนาจา, พระถังซ าจ๋ัง, เทพแห่งความมั่งคั่ง และนายพลจูล่ง ใกลกั้นน า
ท่านชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึง่ของวทิยาลัยเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 

และเป็นมหาวทิยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชยีตะวันออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถกูท าลายถงึ

สองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดับ จนกระท่ังเกดิเพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลัย และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอื
แต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและ

ตะวันตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแหง่เดยีวเท่านัน้ในโลก  
 

 
 
 

ถา้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะตอ้งลองทาน  ถา้
ไม่ไดล้องทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบางและกรอบมาก 

สว่นสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิง่ถา้ไดท้านตอนทีเ่พิง่อบเสร็จรอ้นๆ  บอกไดเ้ลย

วา่ ฟินมาก   
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่THE PARISIAN MACAO  ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่

จ าลองมาจากฝรั่งเศส  ซึง่หอไอเฟลที่มาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมอืนจรงิที่สดุในโลก โดยมี
การประดับไฟทัง้หมด 6,600 ดวง และมีความสูงถงึ 38 ชัน้ โดยท่านสามารถขึน้ไปชมววิที่ชัน้ 7 และ ชัน้ 37 โดยทีช่ัน้นี้

ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถขึน้ชมววิไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 - 
22.00 น.  (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  

 



 
 

น าท่านเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสโินหรูระดับ 6 ดาว เชญิท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่ง
ใหม่ของเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนดแ์คนแนลช๊อป 

พบกับรา้นคา้แบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 รา้น อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, 
Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เ ป็ น ต ้ น 

นอกจากรา้นคา้แบรนดเ์นมแลว้ ภายในยังมรีา้นอาหารภัตตาคารต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกลองทานกว่า   30 รา้น หรอืจะเสีย่ง

โชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในสว่นของคาสโินนัน้เด็กอายุต ากว่า 20 ปีจะไม่สามารถเขา้ไปในบรเิวณดา้น
ในได ้

 

 หรอืหากทา่นตอ้งการเปลีย่นบรรยากาศ สามารถน่ังเรอืกอนโดล่า

ได ้โดยจะมคี่าใชจ่้าย ท่านละ  128 เหรยีญฮ่องกง โดยสามารถน่ังไดล้ า
ละ  4 ท่าน  เรือจะล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม ใหท้่านไดช้ม

บรรยากาศ  2 ขา้งทาง  ใชเ้วลาลอ่งประมาณ  15 นาท ี
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิมาเก๊า 

 
22.40 น. น าทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD767 

00.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

26 – 28 มนีาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

27 – 29 มนีาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

28 – 30 มนีาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

17 – 19 เมษายน 2563 12,999 11,999 5,000 

18 – 20 เมษายน 2563 12,999 11,999 5,000 

24 – 26 เมษายน 2563 12,999 11,999 5,000 

25 – 27 เมษายน 2563 12,999 11,999 5,000 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 12,999 11,999 5,000 

05 – 07 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

06 – 08 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

12 – 14 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

13 – 15 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

19 – 21 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

20 – 22 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

26 – 28 มถินุายน 2563 12,999 11,999 5,000 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬบชูา) 

15,999 15,999 5,000 

21 – 23 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

22 – 24 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

28 – 30 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 5,000 

29 – 31 สงิหาคม 2563 12,999 11,999 5,000 



04 – 06 กนัยายน 253 12,999 11,999 5,000 

05 – 07 กนัยายน 253 12,999 11,999 5,000 

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

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 5,900 บาท ** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนี และฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้น
รฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผไ่หม, หยก และรา้นจวิเวอรร์ ี ่ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้

หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทกุแหง่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 350 เหรยีญ / คน / รา้น 

• โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

• หมายเหตุ ทีฮ่่องกงมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวันสดุทา้ยลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบังคับลกุทัวรทั์ง้สิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วล่วงหนา้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น และช าระมัดจ าเป็นจ านวนเงนิ  10,000 บาทต่อ

ทา่นในระยะเวลาทีเ่ดนิทางชว่งเทศกาลปีใหม ่และสงกรานต ์ เพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์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. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น 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 าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเที่ยว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

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

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

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

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

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

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  
 

 
 

 



 

 

 
 

 


