
 

 

รหัสทัวร 1900064 
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน (CX) 
ซากโบสถ เซนต ปอล    จต ุ รัสเซนาโด    เดอะเวน ีเซ ียน   สาวงามหว ีหน่ี     
หลอหวูชอปปم�งเซ็นเตอร   ชมโชวน้ําพุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแลบ็กอก) – เมืองมาเกา – 
 วัดอามา – ซากโบสถเซนตปอล – จตุรัสเซนาโด – รานของฝาก – เดอะเวนีเซียน 
– เดอะปารีเซียน – ตลาดใตดินกงเป�ย – จูไห   พิเศษ !! เมนูเป�าฮื้อ และ ไวนแดง                                                                

 
03.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน M สายการ

บิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

06.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX616 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

10.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

หรือ 
05.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน M สายการ

บิน CATHAY PACIFIC โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

08.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX700 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

12.10  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช (แบบ seat in coach คือเปนรถ
ประจําทาง น่ังรวมกับผูโดยสารทานอ่ืน) ผานสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮองกง-มา
เกา สะพานแหงนี้มีความยาวทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร เชื่อมระหวาง ฮองกง มาเกา และเมอืงจู
ไหบนแผนดินใหญของจีน ซึ่งความสําเร็จของการสรางสะพานแหงนี้ทางการจีนนับวาเปน
หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคใหม    
นําทานขามดานสูเมืองมาเกา เปนพื้นที่บนชายฝم�งทางใตของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที ่สุดในจีน ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 
2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มาเกาไดมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอจีนและ
ตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 16 และ คริสตศตวรรษที่ 19 ผูที่อาศัยอยูในมา
เก าสวนใหญพูดภาษากวางตุ งเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และ
ภาษาอังกฤษก็มีพูดดวยนําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma 
Temple) เปนวัดเกาแกที ่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ใน
ปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝم�งที่มาเกาตรงบริเวณ
วัดน้ี แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีช่ือวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกส
จึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง นําทานเดินทางสู ซากโบสถ
เซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มา
เกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุ �นถลมในชวงป ค.ศ. 
1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 
1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหน่ึงในโบสถคาทอลิกที่ใหญทีสุ่ดในเอเชีย 
นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวน
หนึ ่งของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี ่ยมผืนผารูป
สามเหลี ่ยมยาวและเช ื ่อมตอ , Largo ท ํา São Domingos ท ี ่ปลายดานหนึ ่งและ 
Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 
ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื ่อตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและ
โปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ต้ังอยูใน
ปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ต้ังอยูตรงกลางของจัตุรัสเน้ือเร่ืองรูปปم�นทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ 
Mesquita ยืนอยู  เหนือเสาหินดึงดาบ รูปป นถ�م ูกด ึงลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ 
Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้นและยงัคง
ยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมสีไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับ
การคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล  



 

 

แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซ้ือขนมขึ้นช่ือและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจาก
ที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีน
และโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อ
กลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง นําทานเดินทางสู  เดอะ เวนีเชียน มาเก า (The 
Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง ถูก
ออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวย
เอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ แบงเปนคาสิโน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร 
แบงเปน 4 โซนใหญๆ ค ือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ 
Phoenix พรอมกับเคร่ือง Slot Machines อีกกวา 3,400 เคร่ือง และโตะเลนการพนัน
อีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่น่ังมากถึง 15,000 ที่น่ัง ไวสําหรับการจดั
งานพิเศษ และถาใครที่รักการชอปปم�งน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรค
ไปเลยทีเดียว เพราะที่น่ีไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปم�งมากถึง 150,000 ตางราง
เมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล 
ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา 
สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ (ยัง
ไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับระดับการใหบริการที่ทานตองการ สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร)  
อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกแกการชอปปم�งบริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียน มา
เกา (The Parisian Macao) หรือที่รู จักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่
จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเลก็กวา
ของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกบัตึก 33 ช้ัน บนหอไอเฟลแหงน้ี มีรานอาหารสดุ
หรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ที่น่ีมีหองพักสงูสดุ
ถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมต้ังแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน 
และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่น่ัง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับ
เปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมือง
คลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลกูสรางชื่อกองโลก
อยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อต๋ัวที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม



 

 

รวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการช้ึนไปชมววิในช้ันตางๆ ดังน้ี Weekdays ต๋ัวชมวิว
ในช้ัน 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ต๋ัวชม
วิวในชั ้น 7 เทานั ้น ผ ู ใหญราคา 98 MOP , เด ็กอายุไม เกิน 12 ป ราคา 68 MOP 
Weekends (เสาร , อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37  ผูใหญราคา 188 
MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 เทานั้น ผูใหญราคา 118 
MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)  
จากนั้นนําทานเดินทางสู ดานกงเป�ย ใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดินกงเป�ย 
เปนตลาดที่เสมือนเดินอยูใน LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคา
ถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดงัตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา เคร่ืองประดับ
สําหรับคุณผูหญิงนําทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ** ทานจําเปนตองรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาใน
การผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 
ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”  

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เป�าฮื้อ และ ไวนแดง        
พักที่ Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 2 จูไห – ถนนคูรัก – สาวงามหวีหน่ี – วัดผูโถว – เมืองเซินเจิ้น – วัดกวนอู – รานยา –  
           รานครีมไขมุก – รานยางพารา – หลอหวูชอปปم�งเซ็นเตอร – ชมโชวน้ําพุ  
           พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่งและไวนแดง                            
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสาํหรับ
การพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาด
แหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื ่อวาถนนคูรัก 
ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย นําทานผานชม สาวงามหวีหน่ี 



 

 

หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจู
ไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ้าหนัก
โดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยย้ิม
ทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรอืงแหง
เมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยีย่มเธอ  
นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์
ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตว
กวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหา
บุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมติพระองคไปตามภพภมูิ พระโพธิสัตวกวนอิม
จึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแม
กวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเน้ีย” เปนตน เช่ือกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีทีป่ระทับอยูที่ดิน
แดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 
พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับ
มาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก จนเชื่อวาองค
เจาแมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิม เกาะแหงนี้จึงกลายเปนที่ต้ังของปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของ
เจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขา
พระพุทธอันยิ่งใหญของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถโคช ** ทาน

จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตวัทานเอง ทุกทาน ** เซินเจิ้นเปนหน่ึง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดนริมฝم�ง
ตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ 
เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้น
เปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทํา
ใหมีความเจริญ และความทนัสมัยภายในเมอืงน้ีมากขึน้ มีการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย อาคาร
สํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 



 

 

  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทาน
เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปนคน
จิตใจมั ่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณ
ดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา 
และกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน 

  นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl Cream 
Shop) , รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื ่อเสียง 
คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่ นําทานเดินทางสู หลอหวู 
ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปน
หางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอปปم�งที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�ง
สวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน ที่น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 
ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบ
แบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช 
แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่น่ีมีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็
มี แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณ
เรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคา
เลียนแบบของจริงเหลานี้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกัน
แทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของ
จริงกับของเลียนแบบมาเทียบกนั จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลาน้ีขายดิบขายดีเปนอยางมาก 
หลังอาหาร ชมโชวนํ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวนํ้าพุกลางแจง 
ที่ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **
(ปดทุกวันจันทร)**โชวน้ําพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเปนเรือ Minghua (เดิม
เรียกวา Anceveller) ซึ ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที ่เปนของประธานาธิบดีฝรั่งเศส 
ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื ้อตอและไดเปลี่ยนชื่อเปน Minghua 



 

 

ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความตืน่เตนอลังการกบัแสง สี 
และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด  

ค่ํา         บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู เปดปกกิ่งและไวนแดง 
พักที่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 เมืองเซินเจิ้น – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน –  

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา - โรงงานเครื่องประดับ – รานหยก – Avenue of Stars 
- จิมซาจุย – สนามบินเช็กแล็บกอก          

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและ

ดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจ ีน  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's 
Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝ งทางใตของประเทศจีน ในทาง�م
ภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกาย
ไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ด
ลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% 
มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกง
กําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครอง
ระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่
ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบ
ราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละ
แควน ตางปกครองกนัเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว 
ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปน
แมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญใน
กองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูป
กังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อ
พกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี 
มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึง



 

 

เปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและ
อนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน
เนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจาํวัดแหงน้ี 
ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว 
ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ  
เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริ
มงคล นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหว
พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบ
เซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทาง
ตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศ
ฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือ
เทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแต
อยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยก
โหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความ
รักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เปนวัด
เกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใสกันมาก 
ดวยความที่เจาแมกวนอิมน้ันเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็
มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั้นชวยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเร่ืองเซียมซทีี่
แมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปใน
เทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับ
เซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวน
เหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซึ่ง
ภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพ
ความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาว
ฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พิเศษ!! เมนูหานยาง 
นําทานเดินทางสู โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เคร่ืองประดับที่
สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวง
ชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่
นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่น่ี และเพราะหาง City Gate Outlet อยูใกลกับสนามบิน



 

 

มาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่น่ีเปนแหลงชอปปم�งที่นักทองเที่ยวหลายคนนิยม
มาแวะชวงขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคา
พื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่     

 นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติใหกับ
บรรดาบุคคลสําคัญที ่มีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวู ดแหง
ตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื่อดัง 
รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกครั้งในป 
2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มีชื่อเสียง  คุณสามารถถายรูปกับ
ซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอาววคิตอเรีย นําทานเดินทางสู ถนน
นาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปم�งยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะต้ังตนกนัที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟ�า , 
กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  

21.35  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ HX617 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

23.30 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

หรือ 
22.25  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ HX709 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ 4 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                         
00.20 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**          

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเที่ยวบนิ 

ราคา
ผูใหญ  
พัก2-3

ทาน 

ราคาเด็ก
ตํ่ากวา 
18 ป 

พักเดี่ยว
จายเพ่ิม 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน  

เดือนเมษายน 2562 

17-19 เม.ย. 62  CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 11,998 3,000 4,500 

18-20 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

9,889 12,889 3,000 4,500 

19-21 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 12,889 3,000 4,500 

20-22 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 12,889 3,000 4,500 

21-23 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 8,998 11,998 3,000 4,500 

24-26 เม.ย. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 11,998 3,000 4,500 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 
62 

CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 11,998 3,000 4,500 

เดือน พฤษภาคม 2562 
1-3 พ.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 8,998 11,998 3,000 4,500 

16-18 พ.ค. 62 CX616 BKKHKG 06.35-10.25 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จาํเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาทีข่องบริษทั ทกุคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบ
ในวันจองทวัร ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนของตวัทานเอง ** 
 
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม 
เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก และ ผูใหญ ยกเวน 
เฉพาะ เด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสม 
และความพงึพอใจของทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายต่ํุากวา 2 ป(Infant)  
ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมทีี่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

 

25-27 พ.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 9,889 12,889 3,000 4,500 

เดือน มิถุนายน 2562 
6-8 มิ.ย. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 

13-15 มิ.ย. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 

เดือน กรกฎาคม 2562 
4-6 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 

11-13 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 

18-20 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 

25-27 ก.ค. 62 CX700 BKKHKG 08.15-12.10 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 9,889 12,889 3,000 4,500 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทวัร 100 USD กรุณาตดิตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกบัการทองเที่ยวแหงฮองกงเพือ่โปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จวิเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทวัร 
เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลกูคาทกุทานวา รานรัฐบาลทกุราน
จําเปนตองรบกวนทกุทานแวะชม ซื้อหรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมกีาร
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตวั หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรง ขายเคร่ืองสาํอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะทีต่องการใหเพิ่มสถานทีข่อดูงาน 
กรุณาติดตอเจาหนาที ่เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่เสนอราคาใหมทกุคร้ัง ไมสามารถอางอิง
โปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีที่โปรแกรมมกีารเปล่ียนแปลง ** 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

  คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงคา
ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สาย
การบิน CATHAY PACIFIC คือ อนุญาตใหผู เดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทอง
เครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีนํ ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม เทาน้ัน 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ  
  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษทั



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตาม
คุณภาพและความเหมาะสม 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม) 

  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาวีซา 144 แบบหมูคณะ ทานละ 1,500 บาท (เก็บพรอมคาทัวร) 
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/

ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

  กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง 
พรอมชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับคาวีซา หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  

  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู โดย
ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 



 

 

  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี
เงื่อนไข 

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผู
จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ที่ทานสะดวก 

  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือ
พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน
มีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่
สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมว ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ 
เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางทีน่อนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่เหลือ 1 ทานน้ัน 
จําเปนตองจายคาพกัเดี่ยวเพิม่ตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

    ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว



 

 

เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเทาน้ัน  

  กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ
บริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 



 

 

- กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของ
หามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
ดวยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
เงื่อนไขสําคญัอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 
หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให
ทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

  ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double 
(ปกติใชวีซากรุป) 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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

  เนื ่องจากการทองเที ่ยวในครั้งนี ้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่
ทานไมตองการไดรับบริการ  



 

 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสลุ 
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือ
เดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบ
กรุ ปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

  ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - 
กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย
การบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

  เกี ่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ได
น่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

  ขอมูลเพิ่มเติม เรื ่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยู
คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การ



 

 

นัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

  หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 



 

 

หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ตาม
จริงทั้งหมด  

  บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เมื่อทานชําระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถอืวา

ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 


