
 
 

 

รหัสทัวร GS1900474 
ทัวรฮองกง เซินเจิ้น จูไห มาเกา 4 วัน 3 คืน (HX) 
วัดพระใหญโปหลิน ซิต้ีเกทเอาทเล็ท วัดกวนอู ถนนคูรัก วัดผูโถว ซากโบสถเซนตปอล  
จตุรัสเซนาโด เดอะปารีเชียน มาเกา รีพลัสเบย วัดกังหันลม วัดหวังตาเซียน 
ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain 

 
 

                 
 
 



 
 

 

 
โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กระเชานองปง - 

พระใหญวัดโปหลิน - ซิต้ีเกท เอาทเล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร               
พิเศษ !! เมนูเปดปกกิง่ และ ไวนแดง                                                                   
(-/-/D) 

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที่ HX762 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 
หรือ 

00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที่ HX780 
** บริการอาหาร และ เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

08.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  



 
 

 

** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง ** 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 

 นําทานเดินทางสูสถานี กระเชานองปง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุด
ในโลก จากตุงชงุสูที่ราบนองปงใน เวลา 25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตัว 360 
องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองปงบนพื้นที่ 1.5 
เฮคตารเหนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร นําทานเดินทางสู วัดพระใหญโปหลิน (Polin 
Monastery) เพ่ือใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกวาพระใหญแหง
เกาะลันเตา เพื่อเปนสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเชานองปง งดใหบริการ ไมวาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเปนน่ังรถโดยสารของทางนองปง 
เปนการทดแทน **                                                                              
ทานสามารถเดินขึ้นไปสักการะ วัดพระใหญโปหลิน (Polin Monastery) หรือนิยม
เรียกวาพระใหญลันเตา องคพระสรางจากการเช่ือมแผนสัมฤทธ์ิถึง 200 แผน หนัก 
250 ตันและสูง 34  

 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยงัเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใตจากน้ันอิสระให
ทานไดสัมผัสกับหมูบานวัฒนธรรมนองปง ใหทานไดอิสระเท่ียวชม รานคา รานอาหาร 
และชมการแสดงกลางแจงมากมาย บริเวณหมูบานจําลองแหงนี้ทานจะไดพบความ
สนุกที่สามารถผสมผสานระหวางความเจริญและวัฒนธรรมด้ังเดิมไวไดอยางลงตัว 

 นําทานเดินทางสู ซิต้ี เกท เอาทเล็ท (City Gate Outlet) เปนเอาทเล็ทขนาดใหญ
ที่สุดของฮองกง อยูใกลกับสนามบินฮองกง ติดกบัสถานีรถไฟ Tung Chung 
Station ซึ่งเปนสถานที่ขึ้นกระเชาไปไหวพระใหญนองปง มีแบรนดตางประเทศให
เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮองกงและนักทองเที่ยวตางพากันมาชอป
ปم�งกันที่น่ีจนเต็มหางเลยทีเดียว นอกจากสวนของหางแลวยังมีรานอาหารตางๆ , ศูนย
อาหาร Food Republic , ซุปเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร และโรงแรม Novotel 
City Gate Hong Kong หาง City Gate Outlet มีแบรนดตางๆใหเลือกมากกวา 
90 แบรนด เชน 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 อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
 นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ทาน

จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  



 
 

 

 เซินเจิ้นเปนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น 
เปนเมืองชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร เซิน
เจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขต
มณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เม่ือป ค.ศ. 1980 
ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายใน
เมืองน้ีมากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสราง
ตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 

 นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลง
ละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอป
ปم�งที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน 
ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมือง
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอช่ือ
ดังๆ ท้ังน้ัน ไมวาจะเปน กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ 
ที่น่ีมีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 
10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 
200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความท่ีสินคา
เลียนแบบของจริงเหลาน้ีมีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก 
เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออก
เลยเวลาเอาของจริงกบัของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขาย
ดิบขายดีเปนอยางมาก  

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เปดปกกิ่ง และ ไวนแดง        
พักที ่ Higgert Business Hotel, Shanshui Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - รานหยก - รานครีมไขมุก - รานผาไหม –ชมโชวน้ําพ ุ- 
เมืองจูไห                                                                                                  

                                                                                                                             
(B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ

ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภกัด ีความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมี
ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทาน
เปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขนุเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอ
พรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และให
เกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง ดังน้ัน 
ประชาชนคนจนีจึงนิยมบูชา และกราบไหวทานเพ่ือความเปนสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆดาน                                                                                            
นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl 
Cream Shop) , รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองที่
มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหาร ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวน้ําพุ

กลางแจง ท่ีใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC 
FOUNTAIN **(ปดทุกวันจันทร)**โชวน้ําพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเปน
เรือ Minghua (เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที่เปนของ
ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื้อตอและได
เปลี่ยนชื่อเปน Minghua ทอดสมอท่ี She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่
มีความต่ืนเตนอลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ผาน ดานกงเป�ย ** ทาน
จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (ระยะทาง
ระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขต



 
 

 

เศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติให
เปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ 365 Art Hotel , Jinjiang Inn Hotel Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือ

เทียบเทา  
 
วันที่ 3    เมืองจูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหน่ี –วัดผูโถว - เมืองมาเกา - วัดอามา - ซาก

โบสถเซนตปอล - จตุรสัเซนาโด –รานของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเกา - เดอะ ปาริ
เซียน มาเกา – เมืองจูไห  พิเศษ!! เมนูเป�าฮื้อ                                                             
(B/L/-)                                                                           

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงาม
เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาเปนถนนคูรกั เพราะวาภายในบริเวณ
ถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึง
ไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจบุันเปนที่นิยมของบรรดาคูรกั มาพักผอนกันมากมาย  นําทาน
ผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม
กลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย 
เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือ
ไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มท้ังบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณ
ของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจู
ไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ                                                                                
นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย 
พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระ
โพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไป
ตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , 
ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเน้ีย” เปนตน เชื่อ



 
 

 

กันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเล
ทางทศิใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีน
เพ่ือศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึง
ตองแวะพักที่เกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวาองคเจาแมฯจะไมไปที่ไหน 
ประสงคจะอยูที่เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหง
น้ีจึงกลายเปนที่ต้ังของปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิม
ตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขาพระพุทธ
อันยิ่งใหญของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เป�าฮื้อ  
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช เปนพื้นที่บนชายฝم�งทางใตของ
ประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่
เกาแกที่สุดในจีน ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่
สาธารณรัฐประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มาเกาไดมี
บทบาทท่ีมีอิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 
16 และ คริสตศตวรรษที่ 19 ผูท่ีอาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปน
ภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดดวย  
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัด
เกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" น้ี เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ
เน่ืองมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาข้ึนฝم�งที่มาเกาตรงบริเวณวดัน้ี 
แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีช่ือวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกส
จึงเรียกประเทศนี้เร่ือยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกาน่ีเอง  
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิก
ในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและ
พายุไตฝุ�นถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประต ูเดิมเคยเปนโบสถสําคัญ
ของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหน่ึง
ในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado 
Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหน่ึงของ Unesco ศูนยประวตัิศาสตร
ของมาเกามรดกโลก เปนรปูสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo 



 
 

 

ทํา São Domingos ที่ปลายดานหน่ึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่
อ่ืนๆ ครอบคลุมพื้นท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม 
Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 
ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ต้ังอยู
ตรงกลางของจัตุรัสเน้ือเรื่องรูปปم�นทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู
เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปم�นถกูดงึลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ Mesquita เปน
ผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยูใน
ปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับ
การคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซือ้
ขนมข้ึนชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่น่ี หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่ 
เน่ืองจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหาร
และขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลาย
อยาง  
นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรม
หรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญ
ใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเท่ียวระดับไฮโซมาเลนกันเพ่ือความ
สนุกสนาน มากกวาเลนเพ่ือผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับ
โลกรวมอยูในที่เดียวกนั และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือใน
บรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี ่แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตกึ ซึ่งเปนที่ต้ัง
ของโรงแรมและคาสิโนน้ัน มีพื้นท่ีมากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับ
การบันทึกสถติิวาเปนโรงแรม ที่ต้ังอยูแบบเด่ียวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปน
อาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูก
ออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และท่ีโดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาด
ลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นท่ี ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 
ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red 
Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง 
และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ท่ีมีท่ีน่ังมากถึง 
15,000 ที่น่ัง ไวสําหรับการจดังานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และ



 
 

 

การแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครที่รักการชอปปم�งน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน 
มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะท่ีน่ีไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดช
อปปم�งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 350 
ราน ที่ต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวท่ีตองการลองเรือ
ชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลาน้ี จะลองไป
ตามคลอง 3 คลอง ท่ีอยูภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบดานนอกอีก
ดวย และท่ีโดดเดนที่สุดในยานช็อปปم�งน้ี คงหนีไมพนเพดานสีฟ�าสดใส ที่ถูกเพนทเปน
ลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปم�งอยูน้ัน ลืมวันลืมคืนกันไปเลย
ทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการ
เสริมอ่ืนๆ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับระดบัการใหบรกิารทีท่านตองการ สามารถติดตอสอบถามได
ที่หัวหนาทัวร)  
อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่รูจัก
กันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ท่ีน่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝร่ังเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูง
เทียบไดกับตกึ 33 ชั้น เปดตัวเม่ือปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 (ยังไมรวม
คาขึ้นลิฟต)  

   ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ผาน ดานกงเป�ย 
** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  

พักที่       365 ART HOTEL , Jinjiang Inn Hotel ZHUHAI หรือ Zhong Shan หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่ 4    เมืองฮองกง - รีพลัส เบย - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - รานจิวเวอร่ี – ราน

หยก– ถนนนาธาน  ยานจิมซาจุย - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ)  พิเศษ!! เมนูหานยาง                                                                                                             
(B/L/-)                                                                                      

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร  



 
 

 

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ทานจําเปนตองรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตวัทานเอง ทุกทาน ** (หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative 
Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�ง
ทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใต
โอบรอบ ฮองกงเปนทีรู่จักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือ
ที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน
ที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น 
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซ่ึง
ประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีน
แผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

 นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเส้ียวแหงน้ี ที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทาํภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลาง
สวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจา
แหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงครัง้จะมีอายุ
เพ่ิมข้ึน 3 ป 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหนัลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึง
ที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหง
นักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบนัน้ี 
แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน 
แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวตัิเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกชื่อ 
"แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ี
กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง 
ทานใชสัญลักษณรูปกงัหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลา
ทหารกลา มีความเชื่อวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกงัหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวย
เสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของ
ทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เม่ือ 300 กวาปที่



 
 

 

แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลัง
ของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดาน
ในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบ
ของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแช
กงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต 
และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล  
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว 
เร่ิมแรกใหไหวเทวดาฟ�าดินและเจาท่ี จุดที่จะไหวน้ี จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอ
พรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38
เหรียญ ในชุดน้ันจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 
กํา พอซื้อธูปเสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดน้ีใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลย ระหวางรอ
เจาหนาท่ีจุดธูป ใหเรานํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด 
ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าสิ่งดีๆเขามา 
นําพาสิ่งไมดีออกไป 
วิธีการไหวเทวดาฟ�าดิน (กลางแจง ) 
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอก
วัตถปุระสงคที่มาทําบุญวัดน้ี ไหว 3 ครั้ง  
2. หันกลับมาดานใน ไหว 3 ครั้ง แลวจึงปกธูป  
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ท่ีกระถางกลาง 
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุล อีกครั้ง ปกธูปเล็ก
ทั้ง3. กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 
5. เม่ือปกธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อ
ไปปกดานใน 
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนท่ีจะเดินเขา
ไปดานใน 
วิธีสักการะดานใน  
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบ้ืองหนารูป
ปم�นขนาดมหึมาของทานแชกง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพร



 
 

 

และมองหนาทาน อยางมุงมั่น และต้ังใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ท่ีอยูสองดานขางๆ รูป
ปم�นทานแชกง 
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิษฐานขอส่ิงที่เราอยากได เชื่อวา 
"กังหันนําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต โดยหลักการที่ถกูบอกตอ คือ หมุนตาม
เข็มนาฬิกา 3 ครั้ง 
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือใหพรน้ันสมปรารถนาและ
ใหดังทั่วฟ�าดิน (มเีคล็ดลับคือหากไหวพระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเรา
ไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง) 
4. ผูท่ีเคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดิน
วนรอบกระถางธูป 3 รอบ และขอพรใหกังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา 
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไป
วางในรถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาท่ีชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี                                      
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวดัไหว
พระสละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ต้ังอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
แบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพถิีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชัก
อัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรัก
จากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจงของเทพเจา
ดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังประทับ
อยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดาย
แดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! หานยาง                                                                      
นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซื้อ 
เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อ
เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกงัหัน
ลมที่มีช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นที่น่ี และเพราะหาง City Gate 
Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่นี่เปนแหลงช



 
 

 

อปปم�งที่นักทองเท่ียวหลายคนนิยมมาแวะชวงขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก 
(Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง 
ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี    นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน 
(Nathan Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะต้ังตนกันที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , 
เครื่องใชไฟฟ�า , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวย
และตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean 
Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอ
สามารถเดินทะลุถึง กันได ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศ
ฮองกง  

22.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบินที่ HX 761 ** บริการ Snack และ น้ํา
ดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ** 

00.45+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความ ประทับใจ 

หรือ 
20.40  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน HONG KONG AIRLINE เท่ียวบินที่ HX 779 ** บริการ Snack และ น้ํา
ดื่มบนเครื่องบิน / ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที ** 

22.50 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความ ประทับใจ 

 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 

 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาทีข่องบริษัท ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศ
ตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 



 
 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียดไฟลทบิน และ  เวลา
บิน 

ราคา 
ผูใหญ พัก
2-3ทาน 

ราคาเด็ก
ตํ่ากวา 
18 ป 

พักเด่ียว
จายเพิ่ม 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน 
ทานละ 

เดือน เมษายน 2562 

13-16 เม.ย. 
62 

13APR HX762 BKKHKG 
04.40-08.50 
16APR HX779 HKGBKK 
20.40-22.50 

19,900 22,900 3,000 9,500 

24-27 
เม.ย. 62 

24APR HX780 BKKHKG 
03.35-08.05 
27APR HX761 HKGBKK 
22.45-00.45+1 

13,900 16,900 3,000 9,500 

เดือน พฤษภาคม 2562 

01-04 พ.ค. 
62 

01MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 
04MAY HX761 HKGBKK 
22.45-00.45+1 

13,900 16,900 3,000 9,500 

02-05 พ.ค. 
62 

02MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 
06MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

13,900 16,900 3,000 9,500 

09-12 พ.ค. 
62 

09MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 
12MAY HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

13,900 16,900 3,000 9,500 



 
 

 

10-13 พ.ค. 
62 

10MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 
13MAY HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

13,900 16,900 3,000 9,500 

16-19 พ.ค. 
62 

16MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 
19MAY HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

13,900 16,900 3,000 9,500 

23-26 
พ.ค. 62 

23MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 
26MAY HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

13,900 16,900 3,000 9,500 

30 พ.ค. -
02 มิ.ย.62 

30MAY HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 
02JUN HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

12,900 15,900 3,000 9,500 

เดือน มิถุนายน 2562 

6-9 มิ.ย. 
62 

HX780 06JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 09JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

13-16 มิ.ย. 
62 

HX780 13JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 16JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

20-23 มิ.ย. 
62 

HX780 20JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 12,900 15,900 3,000 8,000 



 
 

 

HX761 23JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

27-30 มิ.ย. 
62 

HX780 27JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 30JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

เดือน กรกฎาคม 2562 

4-7 ก.ค. 
62 

HX780 04JUL BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 07JUL HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

6-9 ก.ค. 
62 

HX762 06JUL BKKHKG 
HK21 0440 0850 
HX761 09JUL HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

11-14 ก.ค. 
62 

HX780 11JUL BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 14JUL HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

18-21 ก.ค. 
62 

HX780 18JUL BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 21JUL HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

เดือน สิงหาคม 2562 
1-4 ส.ค. 
62 

HX780 01AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 13,900 16,900 3,000 8,000 



 
 

 

HX761 04AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

8-11 ส.ค. 
62 

HX780 08AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 11AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

15-18 ส.ค. 
62 

HX780 15AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 18AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

22-25 ส.ค. 
62 

HX762 22AUG BKKHKG 
HK21 0415 0820 
HX761 25AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

29 ส.ค.-1
ก.ย.62 

HX780 29AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 01SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

เดือน กันยายน 2562 

5-8 ก.ย. 
62 

HX780 05SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 08SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

12-15 ก.ย. 
62 

HX780 12SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 15SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 



 
 

 

19-22 ก.ย. 
62 

HX780 19SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 22SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

22-25 ก.ย. 
62 

HX780 22SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 25SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

26-29 ก.ย. 
62 

HX780 26SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 29SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

เดือน ตุลาคม 2562 

11-14 ต.ค. 
62 

HX762 11OCT BKKHKG 
HK21 0440 0900 
HX761 14OCT HKGBKK 
HK21 2145 2355 

15,900 18,900 3,000 8,000 

17-20 ต.ค. 
62 

HX780 17OCT BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 20OCT HKGBKK 
HK21 2145 2355 

14,900 17,900 3,000 8,000 

18-21 ต.ค. 
62 

HX762 18OCT BKKHKG 
HK21 0440 0900 
HX761 21OCT HKGBKK 
HK21 2145 2355 

14,900 17,900 3,000 8,000 

19-22 ต.ค. 
62 

HX762 19OCT BKKHKG 
HK21 0440 0850 14,900 17,900 3,000 8,000 



 
 

 

HX761 22OCT HKGBKK 
HK21 2145 2355 

24-27 ต.ค. 
62 

HX780 24OCT BKKHKG 
HK21 0335 0805 
HX761 27OCT HKGBKK 
HK21 2350 0220+1 

13,900 16,900 3,000 8,000 

25-28 ต.ค. 
62 

HX762 25OCT BKKHKG 
HK21 0440 0900 
HX761 28OCT HKGBKK 
HK21 2350 0220+1 

13,900 16,900 3,000 8,000 

26-29 ต.ค. 
62 

HX762 26OCT BKKHKG 
HK21 0440 0850 
HX761 29OCT HKGBKK 
HK21 2350 0220+1 

13,900 16,900 3,000 8,000 

900  
** อัตราคาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตาม
ธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ 
ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
 
 
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีที่น่ังบน
เครื่องบิน) 
 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร 
โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 
 



 
 

 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา ราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคบัใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญ
ฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตดักรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู 
ธุรกิจขายตรง ขายเครือ่งสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่
ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไม
สามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Class 

รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ 

สายการบิน HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�า
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  
 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดย
อางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม) 



 
 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตใุนการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 
วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซาที่
สถานทูตจีน  

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 
บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออก

เดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 
3 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรอ
อยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 



 
 

 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี
เงื่อนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ
ชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , 
อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชดัเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดย
ลงลายมือช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง 
, ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบชุื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 
ทาน), เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนา
แรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษทัฯ ไมวากรณีใดๆ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่
ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่
เหลือ 1 ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามอัตราคาบรกิารในตารางขางตน 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการที่ชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน 
กอนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว 



 
 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิาร
ที่ชําระมาแลวทั้งหมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระ
แลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแตละ
คณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้
แรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ 
(กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือใน
สวนของการบรกิารทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทานในกรณีดังน้ี 



 
 

 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

 ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการ
วันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เน่ืองจากการทองเที่ยวในครั้งน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคนืไดในบริการ
บางสวนที่ทานไมตองการไดรบับริการ  



 
 

 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงนิคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารดุ เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม 
โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว 
กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครือ่งบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋ว
เครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตัว๋เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-
20 วัน กอนออกเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทาง
ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / 
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละชัน้ คนละอาคารกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 



 
 

 

การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบั
ขึ้นกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 
 

 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพัก
คู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเกบ็ตามจริงทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึง
วันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก 

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 
 


