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HKG 09 ฮ่องกง  เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊  
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MS 960 BKK (กรุงเทพ) – HKG (ฮ่องกง) 14.15-17.50 

MS 961 HKG (ฮ่องกง) – BKK (กรุงเทพ) 22.00-23.50 

บนิดว้ยสายการบนิ Egypt Air (MS) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 8 ก.ก. ** 
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - เมอืงเซนิเจ ิน้  

                                                                                              (-/-/D) 

11.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ Q สายการบนิ 
Egypt Air โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเช็คอนิและหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ

ฮอ่งกงไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรับและจับ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.15 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการบนิ Egypt 
Air เทีย่วบนิที ่MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

17.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮอ่งกง ** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็ว

กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 
                     หลงัผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ 

หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถโคช้ ** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูล
สมัภาระผา่นดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น **  

 เซนิเจิน้เป็นหนึง่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืง

ชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 

สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยกอ่นเมอืง

เซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิ

พเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์

อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จํานวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่2 เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอ ู- รา้นหยก - รา้นครมีไขม่กุ - รา้นผา้ไหม –ชมโชวน์ า้พุ - 

เมอืงจไูห ่ พเิศษ!! เมนูเป็ดปกักิง่และไวนแ์ดง                                            (B/L/D)                                                                                            

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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
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  นําท่านเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความ

ซือ่สัตย์ ความกตัญํูรูคุ้ณความ ความจงรักภักดี ความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมีท่าน

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่รั่นครา้มต่อศัตรู ท่านเป็นคนจติใจ

มั่นคงดั่งขุนเขา มีสตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึง

ขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งว่างไม่ใหเ้พลีย่งพล้ําแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคน

ขา้งเคยีงทีซ่ือ่สตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบ

ไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น  นําท่านเดินทางสู่ รา้น

หยก (Chinese Jade Shop) , รา้นครมีไขมุ่ก (Pearl Cream Shop) , รา้นยางพารา 

(Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสนิคา้พื้นเมืองที่มีชือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่าน

สามารถเลือกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ี่นี่  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น ลีเ่จยีง (Lijiang) 

หมู่บา้นโบราณ จําลองเมืองลีเ่จยีง สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ทีเ่พิง่เปิดให ้นักท่องเทีย่วได ้

เขา้มาพักผอ่นกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาต ิทัง้ลําคลองและอาคารบา้นเรอืนโบราณต่างๆ ที ่

ยังคงอยูแ่ละมกีารปรับปรุงบางสว่นของหมู่บา้นตามแบบของเมอืงโบราณลีเ่จยีง ทัง้นี้ท่านยัง

ไดไ้ดส้มัผัสถงึความ เป็นจนีแคะซึง่ปัจจบุันยังคงมชีาวจนีแคะทีอ่าศัยอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี้ แมว้่า

ชาวแคะจะมีวัฒนธรรมและภาษาที่ แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บา้นยังมี

พพิธิภณัฑซ์ึง่บอกเลา่ถงึประวัตคิวามเป็นมาของชาวจนีแคะ ใหไ้ดศ้กึษาสําหรับทา่นทีส่นใจอกี

ดว้ย ภายในหมู่บา้นกย้ังมศีาลเจา้กวนอูซึง่ถือว่าเป็นศาลเจา้ศักดิส์ทิธทิี่ชาวแคะไดส้ักการะ

กราบไหวก้ันมานานนับรอ้ยปี นําท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu 

Shopping Center) แหล่งละลายทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของ

เมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญ

ครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืง

มากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ 

ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราดา้ ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให ้

เลือกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที่สนิคา้เลียนแบบของจรงิเหล่านี้มีความ

คลา้ยคลึงเหมือนกันกับของจรงิเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่า

เหมอืนกันอยา่งกับแกะก็วา่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน 

จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี้ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโคช้ ผ่าน ดา่นกงเป่ย ** ท่านจําเป็นตอ้งรับ

สมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 

500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี 

“จไูห่” ไดร้ับการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชน

จนี”  



 
 
 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG09  ZEN ZUH MFM MAR19-MS-W65 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนูเป็ดปกักิง่และไวนแ์ดง  

พกัที ่ 365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3    เมอืงจูไ่ห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี ่–วดัผูโ่ถว - เมอืงมาเกา๊ - วดัอามา่ - ซากโบสถ์

เซนตป์อล - จตุรสัเซนาโด ้–รา้นของฝาก- เดอะ เวนเีชยีน มาเก๊า - เดอะ ปารเิซยีน 

มาเกา๊ – เมอืงจไูห ่  พเิศษ!! เมนูเป่าฮือ้                                            (B/L/D)

                                                                              

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นน่ังรถชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงาม

แสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภมูทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับ

การพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นถนนคูร่ัก เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี้

ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูร่ัก ปัจจุบันเป็นที่

นยิมของบรรดาคูร่ัก มาพักผอ่นกันมากมาย  

นําทา่นผา่นชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม

กลางทะเล สญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไข่มุก บดิเอวพลิว้ 

ร ิว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความ

อดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูหน่ั่นเอง ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยีย่มเธอ 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดิส์ทิธิ์

ของพระโพธสิัตว์กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิัตว์มีมากมาย พระโพธสิัตว์

กวนอมิคอือวตารหนึ่งหรอืภาคหนึ่งของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิัตวก์วนอมิเป็นมหา

บรุษุ เมือ่เสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิัตวก์วนอมิจงึ

มหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แม่

กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กันว่าพระโพธสิัตวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยู่ทีด่นิ

แดนศักดิ์สทิธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตข้องประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 
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พระสงฆร์ปูหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลับมา

ดว้ย ระหวา่งทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแหง่หนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่ว่าองคเ์จา้แม่

ฯจะไมไ่ปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยูท่ีเ่กาะแหง่นี้ จงึไดส้รา้งศาลเพือ่ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ 

เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนียสถานอันศักดิส์ทิธิ ์เปรียบเช่นที่ประทับของเจา้แม่

กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแหง่นี้คอื “เกาะผูถ่อ่ซาน” (โพทอ้ซวั) หนึง่ในสีภ่เูขาพระพทุธ

อันยิง่ใหญข่องจนี    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู เป่าฮือ้  

นําท่านเดินทางสู่ เมอืงมาเก๊า (Macau) โดยรถโคช้ เป็นพื้นที่บนชายฝ่ังทางใตข้อง

ประเทศจนี ปกครองโดยประเทศโปรตเุกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ก่าแก่

ที่สุดในจีน ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที่ 16 อํานาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเก๊าไดม้บีทบาททีม่อีทิธพิล

ตอ่จนีและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศัย

อยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และ

ภาษาอังกฤษก็มพีูดดว้ย นําท่านเดนิทางสู่ วดัอามา่ หรอืเรยีกอกีชือ่ว่า วดัมา่ก๊อก (A-Ma 

Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คําว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของคําว่า "มาเก๊า" ใน

ปัจจบุัน สบืเนื่องมาจาก เมือ่นักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึน้ฝ่ังทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวัดนี้ 

แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นวา่เกาะนี้ชือ่วา่อะไร ชาวบา้นตอบไปวา่ "มา่ก๊อก" ชาวโปรตเุกสจงึเรยีก

ประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง นําท่านเดินทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์

ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศ

จนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่ นถล่มในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอื

เพยีงซากประต ูเดมิเคยเป็นโบสถสํ์าคัญของมาเก๊า ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดย

คณะเยสอุติ ในสมัยนัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลกิทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู ่

จตุรสัเซนาโด ้(Senado Square) เป็นจัตุรัสเมอืงมาเก๊า และเป็นสว่นหนึ่งของ Unesco 

ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , 

Largo ทํา São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ืน่ๆ 

ครอบคลุมพืน้ที ่3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดร้ับการตัง้ชือ่ตาม Leal Senado 

ซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบของชาวจนีและโปรตเุกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึง่ตัง้อยู่ตรงหนา้จัตุรัส

ทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยูใ่นปัจจบุัน สวนเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรือ่งรูปปั้น

ทองสัมฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหนิดึงดาบ รูปปั้นถูกดงึลงใน

เหตกุารณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็นผูร้ับผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจํานวนมาก น้ําพุ

ถูกสรา้งขึ้นและยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตล์ยุโรปและ

อนุสาวรยีห์ลายแหง่ไดร้ับการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรัฐบาล แวะ รา้นขายของฝาก ทุก

ท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยไดจ้ากที่นี่ หมูแผ่นรสต่างๆ 

และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวัฒนธรรมตะวันจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกัน 

อาหารและขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซือ้กลับไปเป็นของฝากกันหลาย

อยา่ง นําทา่นเดนิทางสู ่เดอะ เวนเีชยีน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรม

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%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%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%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
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%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
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%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
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
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หรใูนมาเก๊า ภายในมหีอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญใ่หบ้รกิาร และ

มคีาสโินทีนั่กพนันและนักทอ่งเทีย่วระดับไฮโซมาเลน่กันเพือ่ความสนุกสนาน มากกวา่เลน่เพือ่

ผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมขุ ตลอดจนมแีหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในทีเ่ดยีวกัน และยังมเีรอื

กอนโดลา่บรกิารสําหรับผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี ่แบบจําลองดว้ย

เช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตกึ ซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนั้น มีพื้นที่มากถงึ 980,000 

ตารางเมตร สงู 40 ชัน้ จนไดร้ับการบันทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในเอเชยี และยังเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร

ทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทีว่าด

ลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง สําหรับพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตาราง

เมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ 

Phoenix พรอ้มกับเครือ่ง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครือ่ง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 

โต๊ะ อกีทัง้ ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวสํ้าหรับการจัดงานพเิศษ 

เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็นตน้ และถา้ใครทีร่ัก

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ได ้

จัดแบง่พืน้ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้

แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทีต่ัง้อยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จําลองแบบมาจากเมอืงเวนสิ 

ประเทศอติาล ีพรอ้มกับเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สําหรับนักท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอื

ชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตาม

คลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกับทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และที่

โดดเดน่ทีส่ดุในยา่นช็อปป้ิงนี้ คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของกอ้น

เมฆนอ้ยใหญ่ จนทําใหค้นที่เดนิชอ้ปป้ิงอยู่นั ้น ลืมวันลืมคนืกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่า

ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับระดับการ

ใหบ้รกิารทีท่า่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีหั่วหนา้ทัวร)์  

อสิระอาหารค า่เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

บรเิวณเดยีวกัน จะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จั้กกันใน

นามของ หอไอเฟลแหง่เมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรั่งเศส มา

ตัง้ไวท้ีห่นา้โรงแรม ซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิประมาณ 1 เทา่ ความสงูเทยีบไดก้ับตกึ 33 ชัน้ 

บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสดุหรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพือ่เฉลมิ

ฉลอง ปี 2017 ที่นี่มีหอ้งพักสูงสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่สปา 

Health Club สระว่ายน้ํา คาสโิน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ั่ง ตกแต่งอย่าง

หรหูราลงตัวสไตลอ์ติาเลยีน สมกับเป็นโรงแรมคาสโินทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจาก

เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดา้นความงดงามทาง

สถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชือ่กอ้งโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตั๋วทีช่ัน้ 5 ใน

รา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยังไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิใน

ชัน้ตา่งๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

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%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
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ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวันหยุด) ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่

ราคา 188 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เทา่นัน้ ผูใ้หญ่ราคา 

118 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโคช้ ผ่าน ด่านกงเป่ย   

** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ทกุทา่น **  

พกัที ่      365 ART HOTEL , ZHUHAI หรอืเทยีบเทา่   

 

   

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4    เมอืงฮอ่งกง - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก– ถนนนาธาน  ยา่น

จมิซาจุย่ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ                                                                                                   

                                                                                                                               (B/L/-) 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยเรอืเฟอรี ่** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระ

และดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์ี

สามเหลีย่มปากแมน้ํ่าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จั้กในสกายไลน์ (skyline) 

ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดลา้นคน เป็นเขตที่มี

ประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทีส่ดุเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 

6.4% มาจากกลุ่มอืน่ ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑล

กวางตุง้ทีอ่ยูต่ดิ ซึง่ประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนี

แผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีส่ดุ

แหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและ

เจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อด

ยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริิ

มงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี นําท่านเดนิทางสูจุ่ด

ชมววิเกาะฮ่องกง ณ วคิตอเรยีพคี โดยรถบัส ในช่วงจุดชมววิกลางเขา (Mid-Level) 

สมัผัสบรรยากาศบรสิทุธิส์ดชืน่   ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่
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กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ เชน่ตกึเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอืน่ๆ อันเป็นทีต่ัง้

ของธรุกจิชัน้นําของฮอ่งกง 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! หา่นยา่ง 

นําท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung 

Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิ่น

นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทีป่ระเทศ

จีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแควน้ ต่าง

ปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ตํานาน แช

กงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มีประวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมี

นักรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแมท่ัพปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่

ตา่งก็ยําเกรงต่อกําลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุก

ทศิทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใชส้ญัลักษณ์รปูกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ 

เหลา่ทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลักษณ์รปูกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิ

สริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอํีานาจเขม้แข็ง เสรมิกําลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีง

ในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัด

เล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหม่

สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีปูปั้นสงูใหญข่องทา่นแชกงซึง่เป็น

เทพประจําวัดแหง่นี้ ซึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว 

มีกลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า  "กังหันนํา

โชค" เพือ่หมนุแตส่ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่า่นจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดัง

สน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีวั่ดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ สําหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ สําหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชดุ

นัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 กํา พอซือ้ธปูเสร็จแลว้ 

ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ที่จุดธูป ใหเ้รานํา

กระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขียนชือ่ นามสกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะ

เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา นําพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แลว้บอก

วัตถปุระสงคท์ีม่าทําบญุวัดนี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธปูดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อีกครัง้ ปักธปูเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 
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5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูกํ่าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืกําใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้น

ใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยืนอยู่เบื้องหนา้รูปปั้น

ขนาดมหมึาของท่านแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมอง

หนา้ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั้นทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันนํา

โชค" จะหมุนแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คอื หมุนตามเข็มนาฬกิา 3 

ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังทั่ว

ฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆงักอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบ่าย 

ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นลําดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ี่เคยซือ้จี้กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันนําแตส่ิง่ทีด่ีๆ  เขา้มา 

5. สําหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใสใ่นรถเข็น มจีดุใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหนํ้าไปวางในรถ

ไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยนําไปทําพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่ เลอืกซือ้ เครือ่งประดับ

ทีส่วยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลือกซือ้เป็นสําหรับเสรมิดวง

ชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มชี ือ่เสยีงและเป็นที่

นยิมกันทั่วโลก ทีถ่อืกําเนิดขึน้ทีน่ี่ และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยู่ใกลก้ับสนามบนิมาก 

น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทก็ีถงึ ทําใหท้ีน่ี่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีนั่กทอ่งเทีย่วหลายคนนิยมมาแวะ

ชว่งขากลับ นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่    นําทา่นเดนิทางสู ่

ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิซาจุย่ (Tsim Sha 

Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที ่ สถานีจมิซาจุ่ยมีรา้นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถา่ยรปู ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตาม

ซอกตกึอันซับซอ้นมากมายม ี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึง่

ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้ได ้

เวลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

22.00  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Egypt Air เทีย่วบนิที ่MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 
 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและ

ความประทับใจ 
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** หากลูกคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศ

ตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิารอตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่ทา่นละ 

(พกั 1 หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่(เด็ก

ต า่กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกัเดีย่ว เพิม่ 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดอืน มกราคม 2562 

05 - 08 มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

12 - 15 มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

19 - 22 มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

26 - 29 มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 
เดือน กมุภาพนัธ ์2562 

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

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

23 - 26 กมุภาพนัธ์ 11,111 14,111 4,000 5,900 
เดือน มีนาคม 2562 

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

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 11,111 14,111 4,000 5,900 

 

900** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม

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

เฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 
 

** ราคาเดก็อายตุํา่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินคา้พื้ นเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอรี ่ฯลฯ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบั

ราคาทวัร ์ทางบรษิัทฯ จงึอยากเรยีนชี้ แจงลูกคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่น

แวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้

ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจากทา่น

เป็นจ  านวนเงิน 500 เหรยีญฮ่องกง / คน / รา้น 
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** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครื่องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช ัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบิน 

Egypt Air คือ อนุญาตให้ผู้เดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 23 

กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 8 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที่ประเทศจนี มปีระกาศให้ยื่นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัทําการ) 3,550 บาท (ยื่น

แบบเร่งด่วน 3 วนัทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

× 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 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระ

เงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

 หากไม่ชําระมดัจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้อง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวนัที่เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรือ ไลน์ ที่ท่าน

สะดวก 
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 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พร้อมยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชือ่คู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณทีีท่่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 
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 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้าม

นําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 
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เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผู้

เดนิทางทุกท่านยินดทีี่จะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที่ยวฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราที่ด่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้ น้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 
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 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อย

ก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือ

เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออก

ตัว๋เครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทาง

บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลบั

พร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อย่างที่ ดี

สุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง
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เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 
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 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่

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

ไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


