
 
 

HKG 09 ฮ่องกง  เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊  
เดินทาง มีนาคม – ตลุาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ Egypt Air (MS) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 8 ก.ก. ** 



 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - เมืองเซินเจ้ิน                 (-/-/D)                                                         

11.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Q สายการบนิ Egypt 
Air โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและ
หวัหน้าทวัรใ์ห้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้น า
อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั
ดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air 
เทีย่วบนิที ่MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 

18.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเรว็กว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

                      หลงัผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซ าจัน่ 
, ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจ าเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่าน
เอง ทุกท่าน ** (ถา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน จะตอ้งเปลีย่นเป็นขา้มด่านโดยรถไฟ) 

 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง

ชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซินเจิน้เป็นเพยีง

หมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และ

ความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลูก

สรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัท่ี Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 2 เมืองเซินเจ้ิน - วดักวนอ ู- ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา – หมู่บ้านล่ีเจียง – หล่อหวู่

ช้องป้ิงเซน็เตอร ์- เมืองจไูห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักก่ิงและไวน์แดง                                   (B/L/D)                                                                                                                                                                    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ

กตญัญูรูคุ้ณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปัิญญาเลอ

เลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่งพล ้า

แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ

ดา้น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่าน

สามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้าน ล่ีเจียง (Lijiang) หมู่บ้านโบราณ จ าลองเมอืงลีเ่จยีง สถานที่ท่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ทีเ่พิง่เปิดให ้นักท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาพกัผ่อนกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาต ิทัง้ล าคลองและอาคาร

บา้นเรอืนโบราณต่างๆ ที ่ยงัคงอยู่และมกีารปรบัปรุงบางส่วนของหมู่บา้นตามแบบของเมอืงโบราณลี่

เจยีง ทัง้นี้ท่านยงัได้ได้สมัผสัถึงความ เป็นจนีแคะซึ่งปัจจุบนัยงัคงมชีาวจนีแคะที่อาศยัอยู่ในหมู่บ้าน

แห่งนี้ แมว้่าชาวแคะจะมวีฒันธรรมและภาษาที่ แตกต่างเฉพาะตวัจากประชากร ภายในหมู่บ้านยงัมี

พพิธิภณัฑ์ซึ่งบอกเล่าถึงประวตัคิวามเป็นมาของชาวจนีแคะ ให้ได้ศกึษาส าหรบัท่านที่สนใจอกีด้วย 

ภายในหมู่บ้านก้ยงัมศีาลเจา้กวนอูซึ่งถอืว่าเป็นศาลเจา้ศกัดิส์ทิธทิีช่าวแคะไดส้กัการะกราบไหวก้นัมา

นานนับรอ้ยปี น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลาย

ทรพัย์ของนักช้อปป้ิง เป็นห้างช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซินเจิ้น  แหล่งช้อปป้ิงที่ดึงดูดขาช้อป

ทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา 



 
 

ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเท้า ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบ

รนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดงัๆ ทัง้นั ้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่  หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส 

ปราดา้ ฯลฯ ที่นี่มวีางขายใหเ้ลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 

บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจรงิเหล่านี้มีความคล้ายคลึง

เหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะ

กว็่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิค้าเลยีนแบบเหล่านี้

ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเดนิทางสู่ เมืองจไูห่ (Zhuhai)  

ค า่            บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักก่ิงและไวน์แดง  

พกัท่ี 365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3    เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี –วดัผู่โถว - เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า - ซากโบสถเ์ซนต์ปอล - 

จตรุสัเซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  – เมืองจไูห่   พิเศษ!! เมนูเป่าฮ้ือ                                                                                                                 

                                                                                                                                                            (B/L/-)                                                                          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร 

แมนตกิ ซึง่ทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหยอ่นใจ 

และทีไ่ด้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ได้มกีารน าเก้าอี้ หรอืมา้นัง่

ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนั

มากมาย น าท่านผ่านชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม



 
 

กลางทะเล สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกั

สงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ 

อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่ง

เมอืงจไูห่นัน่เอง ไมว่่าใครไปเมอืงจไูห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระ

โพธสิตัว์กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัว์มมีากมาย พระโพธสิตัว์กวนอมิคอือวตาร

หนึ่งหรอืภาคหนึ่งของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสดจ็โปรดสตัวใ์ห้

พ้นทุกข์จะทรงนิรมติพระองค์ไปตามภพภูม ิพระโพธสิตัว์กวนอิมจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , 

ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชื่อ

กนัว่าพระโพธสิตัว์กวนอิมมทีี่ประทบัอยู่ที่ดินแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของ

ประเทศอนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ปูหนึ่งเดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิ

องคเ์จา้แมก่วนอมิกลบัมาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุจงึต้องแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จน

เชื่อว่าองคเ์จา้แมฯ่จะไม่ไปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยู่ทีเ่กาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิม เกาะแห่งน้ีจงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนียสถานอันศักดิส์ ิทธิ ์เปรยีบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่

กวนอิมตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซวั) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอัน

ยิง่ใหญ่ของจนี    

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู เป่าฮ้ือ  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช เป็นพื้นที่บนชายฝัง่ทางใต้ของประเทศจีน 

ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจนี ตัง้แต่

คริสต์ศตวรรษที่  16 อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 

2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเก๊าไดม้บีทบาททีม่อีทิธพิลต่อจนีและตะวนัตกโดยเฉพาะ

ระหว่างครสิต์ศตวรรษที ่16 และ ครสิต์ศตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้ง

เป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษก็มพีูดด้วย น าท่านเดนิทางสู่ วดั

อาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ค าว่า "อาม่า" นี้ 

เป็นทีม่าของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจบุนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทางมาขึน้ฝัง่

ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นว่าเกาะน้ีชื่อว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "มา่ก๊อก" ชาว

โปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรือ่ยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตู

อนัโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายุไต้ฝุ่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 

1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์ส าคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 

1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี น าท่านเดินทางสู่ 

จตุร ัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจัตุร ัสเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่ งของ Unesco ศูนย์

ประวตัศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสีเ่หลี่ยมผนืผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต่อ , Largo ท า 

São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 

ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตุัรสัได้รบัการตัง้ชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจนี

และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าจตุัรสัที่อาคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปัจจุบนั 

สวนเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ตรงกลางของจตุัรสัเน้ือเรื่องรูปปั้นทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่

เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปั้นถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็นผู้รบัผดิชอบการตายของ

ทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูกสรา้งขึน้และยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตุัรสัมี

สไตลย์โุรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ชื่อและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยไดจ้ากทีน่ี่ หมู

แผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเข้า

ด้วยกนั อาหารและขนมต่างๆจงึได้มรีสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลาย

อย่าง น าท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2


 
 

เก๊า ภายในมหี้องพกัรบัรองหลายพนัห้อง มหี้องคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ให้บรกิาร และมคีาสโินที่นัก

พนันและนักท่องเที่ยวระดบัไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรพัย์เชิง

อบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่ายระดบัโลกรวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั และยงัมีเรอืกอนโดล่าบรกิารส าหรบัผู้

ต้องการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ยเช่นกนั ในส่วนที่เป็นตวัตกึ ซึง่เป็น

ที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบัการบนัทึก

สถติวิ่าเป็นโรงแรม ที่ตัง้อยู่แบบเดี่ยวๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี และยงัเป็นอาคารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดเป็น

อนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด 

คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง ส าหรบัพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีาก

ถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon 

และ Phoenix พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ 

อกีทัง้ ยงัมหี้องโถงขนาดใหญ่ ที่มทีี่นัง่มากถงึ 15,000 ที่นัง่ ไว้ส าหรบัการจดังานพเิศษ เช่น การจดั

กฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล เป็นตน้ และถา้ใครทีร่กัการชอ้ปป้ิงนัน้ การมา

เยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่หน้ักท่องเทีย่วไดช้้

อปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ ัง้อยูร่ายรอบ

ของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกว่า 50 

ล า ส าหรบันักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอื

กอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบดา้น

นอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในยา่นชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลาย

ของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนที่เดนิช้อปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่า

ล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระดับการ

ใหบ้รกิารทีท่่านตอ้งการ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร)์  

อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอ

ไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึ่ง

มีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้  มี

รา้นอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ที่นี่มหี้องพกั

สงูสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่สปา Health Club สระว่ายน ้า คาสโิน และโรง

ละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอยา่งหรหูราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินที่

แท้จรงิ โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลที่ขึน้ชื่อด้าน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


 
 

ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชื่อกอ้งโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตัว๋ทีช่ ัน้ 

5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไมร่วมค่าขึน้ลฟิต)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย   ** ท่าน

จ าเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  

พกัท่ี       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

  

วนัท่ี 4      เมืองฮ่องกง - รีพลสั เบย ์- วดัแชกงหมิว - ร้านจิวเวอร่ี – ร้านหยก– Avenue of star - ถนน

นาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                        

(B/L/-)                                                                                                                                                             

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแล

สมัภาระผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชน

จีน  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  เ ป็ น เข ต

ปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแมน่ ้าจเูจยีงและทะเลจนี

ใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. 

และประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตที่มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากร

ฮ่องกง 93.6% มเีชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และ

ยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิโห่วซึ่งท า



 
 

หน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่าน

นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อ

กนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ห่านย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว

จนีให้ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที่

ประเทศจนียงัไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี้ แต่ละแคว้น  ต่างปกครองกนัเองและมี

การต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมา

ว่า ขณะนัน้เองยงัมนีักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ า

เกรงต่อก าลงัพลที่กล้าหาญในกองทพัของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ 

ท่านใช้สญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไว้ด้านหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกล้า มคีวาม

เชื่อว่าเมื่อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ที่ใดๆ กงัหนันี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ี

มอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านาน

มาจนทุกวนัน้ี เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่

อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ด้านในมี

รูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้  ซึ่งทางด้านข้างมอีาวุธรบของทหารแบบ

โบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองด้านละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะต้องหมุนกงัหนั หรอืที่



 
 

เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะต้องตกีลอง

ใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง 

ทางวดัจะจดัเป็นชุด ส าหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนัน้จะมกีระดาษไหว้

เจา้ 1 ชุด , ธูปมงักรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 ก า พอซื้อธูปเสรจ็แล้ว ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้

เจา้หน้าทีช่่วยจดุไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หน้าทีจ่ดุธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชื่อ นามสกุล 

วนั เดอืน ปีเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เข้ามา 

น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกให้เราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แล้วบอกวตัถุประสงค์

ทีม่าท าบุญวดันี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหนัหน้าเขา้วดั ไหว้พรอ้มบอกชื่อ นามสกุล อีกครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้นใน 

6. ส่วนทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เขา้มาสกัการะท่านด้านใน และยนือยู่เบื้องหน้ารปูปั้นขนาดมหมึา

ของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ให้อธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ 

และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกงัหนั ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปัน้ท่านแชกง 

2. วธิหีมนุกงัหนั ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชื่อว่า "กงัหนัน าโชค" จะหมุน

แต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถู่กบอกต่อ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 

3. ก่อนที่จะออกจากวดัอย่าลืมตีกลองให้เสียงดงัสนัน่เพื่อให้พรนัน้สมปรารถนาและให้ดงัทัว่ฟ้า

ดนิ (มเีคลด็ลบัคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลอง

ก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดบัพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้งัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ และขอพรใหก้งัหนัน าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 



 
 

5. ส าหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใส่ในรถเขน็ มจีุดใส่อยู่บรเิวณดา้นหน้า ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย 

โดยทีจ่ะมเีจา้หน้าทีช่่วยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ 

เครื่องประดบัที่สวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรอื

เลอืกซื้อเป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม โดด

เด่น เป็นรูปกงัหนัลมที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่นิยมกนัทัว่โลก ที่ถือก าเนิดขึน้ที่นี่ 

และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 

นาทกี็ถงึ ท าใหท้ี่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงทีน่ักท่องเทีย่วหลายคนนิยมมาแวะช่วงขา

กลับ น าท่านเดินทางสู่  ร้านหยก  (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้า

พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่     

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื่อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคล

ส าคญัที่มสี่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีู้ดแห่งตะวนัออก"  หลงัผ่านการปรบั

โฉมใหม่ด้วยฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอรท์้องถิน่และต่างชาต ิอะเว

นิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครัง้ในปี 2562 กับรอยประทบัมอืกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มี

ชื่อเสยีง  คุณสามารถถ่ายรปูกบัซุปเปอรส์ตารด์งั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทีส่วยงามของอ่าววคิตอเรยี  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim 

Sha Tsui) มกัจะตัง้ตน้กนัที่ สถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง , เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

, กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซบัซ้อน

มากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสนิค้า

เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได ้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

20.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Egypt 
Air เทีย่วบนิที ่MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ** 

22.40 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ
ประทบัใจ 

 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน

วนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการอตัราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดินทาง 

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต า่

กว่า 18 ปี 
ห้องพกัเด่ียว เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน 

ท่านละ 

MS960 BKKHKG 14.15-17.50 

MS961 HKGBKK 22.00-23.50 

เดือน มีนาคม 2562 

02 - 05 มีนาคม  11,111 14,111 4,000 5,900 

09 - 12 มีนาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

16 - 19 มนีาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

23 - 26 มนีาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

MS960 BKKHKG 14.25-18.00 

MS961 HKGBKK 20.50-22.40 

เดือน พฤษภาคม 2562 

11-14 พฤษภาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

18-21 พฤษภาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

25-28 พฤษภาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน มิถนุายน 2562 

01-04 มิถนุายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

15-18 มิถนุายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

22-25 มิถนุายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

06-09 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

13-16 กรกฎาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

20-23 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

27-30 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

03-06 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 



 
 

10-13 สิงหาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

17-20 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

24-27 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

31 ส.ค.- 03 ก.ย. 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน กนัยายน 2562 

07-10 กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

14-17 กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

21-24 กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน ตุลาคม 2562 

12-15 ตลุาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

19-22 ตลุาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

 

900** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม

เนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้น

เฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง 
ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหาก



 
 

ลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขาย

ตรง ขายเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรม

จากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิัท กบั สายการบนิ 

Egypt Air คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 23 

กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรมั เท่านัน้ 

✓ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ (กรณีรถข้ามด่านฮ่องกง – เซนิเจิ้น ถ้าผู้

เดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน จะตอ้งเปลีย่นเป็นขา้มด่านโดยรถไฟ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรอืเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  



 
 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที่ประเทศจนี มปีระกาศให้ยื่นขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยื่น

แบบเรง่ด่วน 3 วนัท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระ

เงินมดัจ าจ านวน 10,000 บาท หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้อง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิัทฯถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรยีดวนัที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรอื ไลน์ ที่ท่าน

สะดวก 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้เดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 



 
 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทนัหนั เป็นเหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ 
จ าเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบรษิัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการ

เตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  



 
 

• กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิารอยู่เป็นปกติ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิัทยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิัทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ย

ก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือ

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อก

ตัว๋เครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบินเรยีบร้อยแล้ว ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พรอ้มกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อย่างที่ดี

สุด 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 



 
 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิัท) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 



 
 

• มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจ

ไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

• บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 
** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


