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HKG04 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กระเชา้นองปิง - 

พระใหญว่ดัโปหลนิ - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ท - เมอืงเซนิเจ ิน้ - หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์                      

พเิศษ !! เมนูเป๋าฮอื และ ไวนแ์ดง                                             (-/-/D) 

 

01.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG 
KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอินและหัวหน้าทัวร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

04.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX 762 ** บริการ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 4 
ชั่วโมง 45 นาที **  

09.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิ่น จะเร็วกว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **  

** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม ** 
 น าท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่

ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ 
สถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร น า
ท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ 
นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ ไม่ว่า
เหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการ
ทดแทน **                 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34  

 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับ
หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
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มากมาย บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ
และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว  

 น าท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่
ใกล้กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นกระเช้าไปไหว้พระ
ใหญ่นองปิง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักทอ่งเทีย่ว
ต่างพากันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้านอาหารต่างๆ , 
ศูนย์อาหาร Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong 
Kong ห้าง City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New 
Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , 
Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste 
, Puma , Tumi และ Timberland 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช๊อปปิ้ง 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซ าจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจ าเป็นต้องรับ

สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **  

หมายเหตุ :ในกรณีที่ผู้เดนิทางมีจ านวนไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาติเปลี่ยนการข้ามแดนจากฮ่องกงสู่เซิน

เจิ้นเป็นรถไฟ 

 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง

ชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียง

หมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้มีความเจริญ และ

ความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ อาคารส านักงาน โรงแรม และสิ่งปลูก

สร้างต่างๆ พร้อมทั้งจ านวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
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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 น าท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนกัช้

อปปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น  แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปป้ิง

ส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างใน

ตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อ

ชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชช่ี อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขาย

ให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 

ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท 

ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็น

อย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลย

เวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงท าให้สินค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดิบขายดี เป็นอย่าง

มาก  

ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง        

พักที่ FX HOTEL , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

   
 

วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - 

สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม       (B/L/D) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความ

กตัญญูรู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของ
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ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอ

เลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ า

แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น 

ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ

ด้าน    

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

ไหม (Chinese Silk Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือก

ซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

          
 

ท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย ** ท่านจ าเป็นต้องรับสัมภาระและ

ดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการ

เดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 

45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจาก

สหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” น าท่านเดินทางสู่ สวนยวนหมิง

หยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

มากแห่งหนึ่ง ปัจจุบันหากล่าวถึงพระราชวังฤดูร้อนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน แต่สมัยก่อนพระราชวังฤดู

ร้อนตั้งอยู่ที่หยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาท าลาย พระราชวังฤดูร้อนจึงถูกสร้างใหม่ที่อี๋เห

อหยวนพระราชวังฤดูร้อนที่หยวนหมิงหยวนถูกสร้างขึ้นในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผา

ท าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่สองปัจจุบันหยวนหมิง
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หยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เป็นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากที่เหลือนั้นมีแต่พระราชวัง

ส่วนที่สร้างเป็นแบบยุโรปซึ่งใช้หินสร้างเท่านั้น ส่วนอาคารแบบจีนดั้งเดิม ซึ่งใช้ไม้สร้างนั้นไม่เหลอืซาก

เลย จนท าให้คนคิดว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิมเป็นแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆส่วนนี้เป็นเพียงส่วนน้อย แต่พื้นที่

ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวังในหยวนหมิง

หยวนขึ้นมาใหม่เหมือนกับที่ท ากับสิ่งก่อสร้างหลายแห่งในปักกิ่ง แต่สุดท้ายก้ตัดสินใจเหลือซากเอาไว้ 

เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ า บริเวณที่เรียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ที่จริงแบ่งเป็นสาม

ส่วนใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเข้าหลักของที่นี่อยู่ที่ฉี่ชุน

หยวน 

ชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ 

อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธี

ต่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาต

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

 

   
 

วันที่ 3    เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซาก

โบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห

                                                                               (B/L/D) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโร

แมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 

และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการน าเก้าอี้ หรือม้านั่ง

ซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกนั

มากมาย  

น าท่านผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 

สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร 

น้ าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทัง้

บนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไหน่ัน่เอง 

ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ 

(Chinese Herbal Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือก

ซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เป็ดปักก่ิง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดย

ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 

16 อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขต

ปกครองพิเศษของจีน มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่าง

คริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็น

ภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย  

น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมา

เก๊า ค าว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาว

โปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝั่งที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร 

ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย 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%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%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%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
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น าท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตู

อันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 

1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์ส าคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 

1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

 

   
 

น าท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ 

Unesco ศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมต่อ 

, Largo ท า São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุม

พื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบ

ของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยู่

ในปัจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ เบง Nicolau เดอ 

Mesquita ยืนอยู่ เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั้นถูกดึ งลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่  Mesquita เป็น

ผู้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจ านวนมาก น้ าพุถูกสร้างขึ้นและยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่

ของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรีย์หลายแห่งได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีโดย

รัฐบาล 

น าท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายใน

มีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและ

นักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข 

ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการส าหรับผู้ต้องการ

ล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจ าลองด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตึก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

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
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


 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG04  NONG ZEN ZHU MFM 4D3N OCT18-HX-W65 

โรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็น

โรงแรม ที่ตั้งอยู่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของ

โลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พน้

บนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ส าหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 

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

พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมี

ห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว้ส าหรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวย

นัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้าใครที่รักการช้อปป้ิงนั้น การมาเยือนเวเน

เชียน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปป้ิงมาก

ถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตั้งอยู่รายรอบของแก

รนด์ คาเนล ซึ่งจ าลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ล า 

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโด

ลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้านนอก

อีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสีฟ้าสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของ

ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนที่เดินช้อปป้ิงอยู่นั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือ

กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการให้บริการที่ท่าน

ต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า 

(The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่นี่จ าลองหอไอเฟลจาก

เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูง

เทียบได้กับตึก 33 ชั้น บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีร้านอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิดตัวเมื่อปลายปี 

2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่นี่มีห้องพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่

สปา Health Club สระว่ายน้ า คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างหรูหราลง

ตัวสไตล์อิตาเลียน สมกับเป็นโรงแรมคาสิโนที่แท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างชื่อก้อง

โลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในร้านขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึ้น

ลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 
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ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 

98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั๋วชมวิวใน

ชั้น 7 และ 37  ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 

เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)  

ค่ า          บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที่       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

 

   
 

วันที่ 4    เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ถนนนาธาน - ย่านจิม

ซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                          (B/L/-) 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจ าเป็นต้องรับสัมภาระและดูแล

สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน

จี น  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  เ ป็ น เ ขต

ปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจนี

ใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. 

และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากร

ฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ** 
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 น าท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และ

ยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท า

หน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่าน

นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อ

กันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ห่านย่าง 

 

   
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาว

จีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่

ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น  ต่างปกครองกันเองและมี

การต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมา

ว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย า

เกรงต่อก าลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง 

ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความ

เชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล น าพาแต่ความโชคดี 

มีอ านาจเข้มแข็ง เสริมก าลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการน าทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นต านาน

มาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึง่

อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมี

รูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบ

โบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่
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เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลอง

ให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล  

วิธีสักการะบูชาเทพเจ้าที่วัดแชกงหมิว 

เริ่มแรกให้ไหว้เทวดาฟ้าดินและเจ้าที่ จุดที่จะไหว้นี้ จะอยู่กลางแจ้ง ส าหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง 

ทางวัดจะจัดเป็นชุด ส าหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหว้

เจ้า 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 ก า พอซื้อธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้

เจ้าหน้าที่ช่วยจุดได้เลย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จุดธูป ให้เราน ากระดาษไหว้เจ้าที่ได้มา เขียนชื่อ นามสกลุ 

วัน เดือน ปีเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งดีๆเข้ามา 

น าพาสิ่งไม่ดีออกไป 

วิธีการไหว้เทวดาฟ้าดิน (กลางแจ้ง ) 

1. ขั้นตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์

ที่มาท าบุญวัดนี้ ไหว้ 3 ครั้ง  

2. หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงปักธูป  

3. ให้เราปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชื่อ นามสกุล อีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมื่อปักธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่ก าใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน 

6. ส่วนที่เหลือก าใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน 

วิธีสักการะด้านใน  

1. หลังจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมา

ของท่านแชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น 

และตั้งใจ แล้วจึงไปหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้างๆ รูปปั้นท่านแชกง 

2. วิธีหมุนกังหัน ให้หมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เชื่อว่า "กังหันน าโชค" จะหมุน

แต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง 
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3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อให้พรนั้นสมปรารถนาและให้ดังทั่วฟ้า

ดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหว้พระก่อนเที่ยง ให้ตีระฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตีกลอง

ก่อนตีระฆัง จึงจะเป็นล าดับพิธีกรรมที่ถูกต้อง) 

4. ผู้ที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากร้าน สามารถน าไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ และขอพรให้กังหันน าแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามา 

5. ส าหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้น าไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยู่บริเวณด้านหน้า ให้น าไปวางในรถได้เลย 

โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยน าไปท าพิธีให้ เป็นอันเสร็จพิธี  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และ

เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ 

ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่ง

แผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพ

เจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่

การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้า

ด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ 

ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้ว

เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) 

เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือ

เลือกซื้อเป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูป

กังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือก าเนิดขึ้นที่นี่  

และเพราะห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ท าให้ที่นี่

เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ  

น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของ
เมือง ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่    น าท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) 
ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้าน
ขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของ
พื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี  Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุ
ถึง กันได้ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

21.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG 
KONG AIRLINE เที่ยวบินที่  HX 761 ** บริการ Snack และ น้ าดื่มบนเครื่องบิน / ใช้ เวลาบิน
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ** 

23.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ 
ประทับใจ 

** เนื่องจากมีหลายไฟลท์บิน เช็คไฟล์ทการเดินทางท้ายโปรแกรม ** 

   
 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ ,  

ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเนือ่งจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กต า่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดือนตุลาคม 2561 

07 – 10 ตุลาคม 61 07OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

10OCT  HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
12,999 15,999 3,500 7,900 

11 - 14 ตุลาคม  61 11OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20 

15OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35 
14,999 17,999 4,000 8,900 

14 - 17 ตุลาคม  61 14OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

17OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
13,999 16,999 3,500 7,900 

21 - 24 ตุลาคม  61 21OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20 

25OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35 
14,999 17,999 4,000 8,900 

900  

** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 
ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ 
เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจของท่าน ** 
 
 

** ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจาก
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โปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมท

สินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน

รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของ

ลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 

เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

 
** กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรอื กรุ๊ปเหมา ทีส่ถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เครื่องส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได ้กรณีที่โปรแกรมมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ

ไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  
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✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนั

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่น

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม์) 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด 

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้

ก าหนด 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันท าการ) 3,550 บาท (ยื่น

แบบเร่งด่วน 3 วันท าการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน  
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× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

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

เดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าจ านวน 10,000 

บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน2วันถัดไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่น

หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรา

มีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัท



 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HKG04  NONG ZEN ZHU MFM 4D3N OCT18-HX-W65 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระ

มาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการ

เตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

เชน่ สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพี

เรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็น

กรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้ง

ที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋ว

เครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ 

หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจ าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน 

สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศ

ที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

ในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้ม

น าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตุผลใดๆ 

ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีข้ึนต่ า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้

เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  
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• ในกรณีที่ ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ

ใช้วีซ่ากรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์

และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรับประทับตราที่ด่านตรวจคน

ออก และ เข้าเมือง 

• เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่

ต้องการได้รับบริการ  

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านช ารุด เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธิ์ไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อย

ก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือ

เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยนั

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออก

ตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีคา่ใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท
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ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของ

แต่ละกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับ

พร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และ

บริษัททัวร์เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดี

สุด 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบ

การจัดการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

ก่อนวันเดินทาง  
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน

ตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า

ได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย 

ของการเดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ าดื่มแจก 
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** เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


