
 

 

รหัสทัวร 1900087 
ทัวรฮองกง  เซินเจิ้น จูไห มาเกา 4 วัน 3 คืน (MS) 
สักการะเทพเจากวนอู   หมูบานลี่เจียง   ชอปปم�งหลอหวู    
น่ังรถชมทิวทัศนของถนนคูรัก   ชมจูไหฟชเชอรเกิรล   ซากโบสถเซนตปอล    
เดอะเวนีเชียนมาเกา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) –  
           เมอืงเซินเจิ้น                  

11.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน Q สายการ
บิน Egypt Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** 
ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขา
เมือง ** 

14.25 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
Egypt Air เที่ยวบินที่ MS960 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลาทองถิ่น จะ
เร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง **หลังผานดานตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ
เรียบรอย นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถโคช ** 
ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  

 เซินเจิ้นเปนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปน
เมืองชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบง
ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น 
สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึ้น มีการจัดต้ัง
ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวน
ประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 

ค่ํา        บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 2 เมืองเซินเจิ้น - วดักวนอู - รานหยก - รานครีมไขมกุ - รานยางพารา – หมูบานลี่เจียง – 

หลอหวูชองปم�งเซ็นเตอร - เมอืงจูไห  พิเศษ!! เมนูเปดปกกิง่และไวนแดง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทาน
เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปนคน
จิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็
หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณ
ดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดน่ันเอง ดังน้ัน ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา 
และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆดาน    

  นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl Cream 
Shop) , รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มี ช่ือเสียง 
คุณภาพดขีองเมือง ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่น่ี   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเดินทางสู หมูบาน ลี่เจียง (Lijiang) หมูบานโบราณ จําลองเมืองลี่เจียง สถานที่

ทองเที่ยวแหงใหมที่ เพิ่งเปดให นักทองเที่ยวไดเขามาพักผอนกับบรรยากาศอันเปน
ธรรมชาติ ทั้งลําคลองและอาคารบานเรือนโบราณตางๆ ที่ ยังคงอยูและมีการปรับปรุง
บางสวนของหมูบานตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งน้ีทานยังไดไดสัมผัสถึงความ เปน
จีนแคะซึ่งปจจุบันยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยูในหมูบานแหงน้ี แมวาชาวแคะจะมี
วัฒนธรรมและภาษาที่ แตกตางเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมูบานยังมีพิพิธภัณฑซึ่ง
บอกเลาถึงประวัติความเปนมาของชาวจีนแคะ ใหไดศึกษาสําหรับทานที่สนใจอีกดวย 
ภายในหมูบานกยังมีศาลเจากวนอูซึ่งถือวาเปนศาลเจาศักดิ์สิทธิที่ชาวแคะไดสักการะกราบ
ไหวกันมานานนับรอยป นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping 
Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น 
แหลงชอปปم�งที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของ
เมืองจีน ที่ น่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมือง
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอช่ือดังๆ 
ทั้งน้ัน ไมวาจะเปน กุชช่ี อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่ น่ีมี
วางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 10,000 บาท 
ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน 



 

 

เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหลาน้ีมี
ความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว 
เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมา
เทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลาน้ีขายดิบขายดีเปนอยางมาก  
ทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ผาน ดานกงเป�ย ** 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!! เมนูเปดปกกิ่งและไวนแดง  
พักที่ 365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3  เมืองจูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวหีน่ี –วัดผูโถว - เมืองมาเกา - วัดอามา - ซากโบสถเซนต

ปอล - จตุรัสเซนาโด –รานของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเกา  เมืองจูไห   พิเศษ!! เมนูเป�า
ฮื้อ                                                                                                              

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงาม
แสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับ
การพักผอนหยอนใจ และที่ไดช่ือวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาด
แหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงไดช่ือวาถนนคูรัก 
ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย นําทานผานชม สาวงามหวีหน่ี 
หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจู
ไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนัก
โดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามทีย่ืนถือไขมกุ บิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยย้ิม
ทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหง
เมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ นําทานเดินทางสู วัดผู



 

 

โถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์ของพระโพธิสัตว
กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตาร
หน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จ
โปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง 
เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คน
จีนเรียกวา “อาเน้ีย” เปนตน เช่ือกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักด์ิสิทธิ์ 
บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึง
เดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวาง
ทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวาองคเจาแมฯจะไมไปที่
ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหง
น้ีจึงกลายเปนที่ต้ังของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตาม
ตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขาพระพุทธอัน
ยิ่งใหญของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เป�าฮื้อ  
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช เปนพื้นที่บนชายฝم�งทางใตของประเทศ
จีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุด
ในจีน ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มาเกาไดมีบทบาทที่มี
อิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 16 และ คริสตศตวรรษที่ 
19 ผูที่อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษา
โปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดดวย นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกช่ือวา วัดมา
กอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" น้ี เปนที่มาของคําวา 
"มาเกา" ในปจจุบัน สืบเน่ืองมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝم�งที่มาเกา
ตรงบริเวณวัดน้ี แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีช่ือวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" 
ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศน้ีเร่ือยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกาน่ีเอง  
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขต
ซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุ�น



 

 

ถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา 
กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิก
ที่ใหญที่สุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมือง
มาเกา และเปนสวนหน่ึงของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเช่ือมตอ , Largo ทํา São Domingos ที่ปลายดาน
หน่ึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อ่ืนๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร 
(4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งช่ือตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีน
และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งต้ังอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado 
ต้ังอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ ต้ังอยูตรงกลางของจัตุรัสเน้ือเร่ืองรูปปم�นทองสัมฤทธิ์เบง 
Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปم�นถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 
ขณะที่ Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้น
และยังคงยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลาย
แหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถ
แวะซื้อขนมขึ้นช่ือและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่น่ี หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอร่ี 
เน่ืองจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและ
ขนมตางๆจึงไดมรีสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง นําทาน
เดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนช่ือโรงแรมหรูในมา
เกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมี
คาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเลนกนัเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อ
ผลาญทรัพยเชิงอบายมขุ ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในทีเ่ดียวกนั และยังมีเรือ
กอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลอง
ดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ ต้ังของโรงแรมและคาสิโนน้ัน มีพื้นที่มากถึง 
980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ต้ังอยูแบบ
เด่ียวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไม
พนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบงเปนคาสิโนน้ัน มี
มากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial 



 

 

House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเค ร่ือง Slot Machines อีกกวา 
3,400 เคร่ือง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่น่ัง
มากถึง 15,000 ที่น่ัง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ 
และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครที่รักการชอปปم�งน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน 
มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่น่ีไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปم�ง
มากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ต้ังอยู
รายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือ
กอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเน
เชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลาน้ี จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายใน
อาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปم�ง
น้ี คงหนีไมพนเพดานสีฟ�าสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคน
ที่เดินชอปปم�งอยูน้ัน ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 
120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอ่ืนๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ 
สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร) อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่รูจักกันใน
นามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่น่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มา
ต้ังไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 
ช้ัน บนหอไอเฟลแหงน้ี มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อ
เฉลิมฉลอง ป 2017 ที่น่ีมีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรม
ต้ังแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่
น่ัง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรง
บันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นช่ือดานความ
งดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางช่ือกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อ
ต๋ัวที่ช้ัน 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต)  

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

พักที่       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 4 เมืองฮองกง - รีพลัส เบย - วดัแชกงหมวิ - รานจิวเวอร่ี – รานหยก– Avenue of star - 
ถนนนาธาน  ยานจมิซาจุย - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแลบ็กอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)         

เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร  
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอร่ี ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระ
และดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the 
People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�งทางใตของประเทศจีน 
ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักใน
สกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือที่ 1,104 กม. และประชากรกวา
เจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 
93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของ
ฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง **นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูป
จันทนเส้ียวแหงน้ี ที่สวยที่สุดแหงหน่ึง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ือง
มีรูปปم�นของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทาํหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดน
อยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและ
เทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเช่ือกันวาขามหน่ึงคร้ังจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ป นําทานเดินทางสูจุดชมววิเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชม
วิวกลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดช่ืน   ชมทัศนียภาพเกาะฮองกงและ
ฝم�งเกาลูน และอาคารตางๆ ที่กอสรางตรงตามหลักฮวงจุย เชนตึกเซ็นทรัลพลาซา  ตึกไชนา
แบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนที่ต้ังของธุรกิจช้ันนําของฮองกง 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! หานยาง 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงที่
ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบ
ราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี แตละ
แควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว 



 

 

ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เปน
แมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญใน
กองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูป
กังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเช่ือวาเมื่อ
พกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี 
มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึง
เปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและ
อนุรักษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน
เน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงน้ี 
ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว 
ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ 
เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพื่อความเปนสิริ
มงคล  
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว 
เร่ิมแรกใหไหวเทวดาฟ�าดินและเจาที่ จุดที่จะไหวน้ี จะอยูกลางแจง สําหรับการไหวขอพร
เทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปนชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ 
ในชุดน้ันจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด , ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซื้อธูป
เสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดน้ีใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลย ระหวางรอเจาหนาที่จุดธูป ให
เรานํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อ
สะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิริมงคล ปดเป�าส่ิงดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป 
วิธีการไหวเทวดาฟ�าดิน (กลางแจง ) 
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอก

วัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดน้ี ไหว 3 คร้ัง  
2. หันกลับมาดานใน ไหว 3 คร้ัง แลวจึงปกธูป  
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง 
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกช่ือ นามสกุล อีกคร้ัง ปกธูปเล็กทั้ง3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 



 

 

5. เมื่อปกธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปก
ดานใน 
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขาไป

ดานใน 
วิธีสักการะดานใน  
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบ้ืองหนารูปปم�น

ขนาดมหึมาของทานแชกง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมอง
หนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึงไปหมุนกังหัน ที่อยูสองดานขางๆ รูปปم�นทานแชกง 
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน 3 คร้ัง และ ต้ังจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เช่ือวา "กังหันนํา

โชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 
คร้ัง 
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพื่อใหพรน้ันสมปรารถนาและใหดัง

ทั่วฟ�าดิน (มีเคล็ดลับคือหากไหวพระกอนเทีย่ง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอน
บาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่ถูกตอง) 
4. ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบ

กระถางธูป 3 รอบ และขอพรใหกังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามา 
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางใน

รถไดเลย โดยที่จะมีเจาหนาที่ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธ ี
นําทานเดินทางสู โรงงานเคร่ืองประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เคร่ืองประดับที่
สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวง
ชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีช่ือเสียงและเปนที่
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
บรรดาบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยใหฮองกงได รับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูดแหง



 

 

ตะวันออก" หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกช่ือดัง 
รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกคร้ังในป 
2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มีช่ือเสียง  คุณสามารถถายรูปกับ
ซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับววิทีส่วยงามของอาววคิตอเรีย นําทานเดินทางสู ถนน
นาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะต้ังตนกนัที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เคร่ืองหนัง , เคร่ืองกีฬา , เคร่ืองใชไฟฟ�า , 
กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอัน
ซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ Ocean Terminal ซึ่งประกอบ
ไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  

20.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
Egypt Air เที่ยวบินที่ MS961 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน** 

22.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

 
 

** หากลูกคาทานใดที่จาํเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทวัร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาทีข่องบริษทั ทกุคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทัฯทราบ

ในวันจองทวัร ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนของตวัทานเอง ** 
 
 

อัตราคาบริการอัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ราคา ผูใหญ  
ทานละ 

(พัก 1 หอง 2 
ทาน) 

ราคา 1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

(เด็กต่ํากวา18
มีเตียง) 

หองพักเด่ียว เพิม่ 
ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน  
ทานละ 

MS960 BKKHKG 14.15-17.50 



 

 

MS961 HKGBKK 22.00-23.50 
เดือน มีนาคม 2562 

02 - 05 มีนาคม  11,111 14,111 4,000 5,900 
09 - 12 มีนาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 
16 - 19 มีนาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

23 - 26 มีนาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 
MS960 BKKHKG 14.25-18.00 
MS961 HKGBKK 20.50-22.40 

เดือน พฤษภาคม 2562 
11-14 พฤษภาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 
18-21 พฤษภาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 
25-28 พฤษภาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน มถิุนายน 2562 
01-04 มถิุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900 
15-18 มถิุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

22-25 มิถุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900 
เดือน กรกฎาคม 2562 

06-09 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 
13-16 กรกฎาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

20-23 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 
27-30 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน สงิหาคม 2562 
03-06 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 
10-13 สงิหาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 
17-20 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 
24-27 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 



 

 

31 ส.ค.- 03 ก.ย. 11,989 14,989 4,000 6,900 
เดือน กันยายน 2562 

07-10 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 
14-17 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 
21-24 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน ตุลาคม 2562 
12-15 ตุลาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 
19-22 ตุลาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

 
900** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ หวัหนาทวัร และ มคัคุเทศกทองถิน่ ตาม

ธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถงึเดก็ และ 
ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วนัเดินทางกลับ ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ี

ได ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน ** 
 

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

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร โดยเก็บแยก

จากโปรแกรมทวัร 100 USD กรุณาตดิตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงฮองกงเพื่อโปรโมทสินคา
พื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร 
เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุกเมือง 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 ** 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Class รวมถึงคา
ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สาย
การบิน Egypt Air คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทองเคร่ืองบินได 
ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม เทาน้ัน 

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

รดแฟร การแขงขันกฬีา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตาม
คุณภาพและความเหมาะสม 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม) 

  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 



 

 

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

× 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 

พรอมชําระเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  
  หากไมชําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมติัใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู โดย

ไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและ

ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผู

จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ที่ทานสะดวก 

  สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือ
พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน
มีใครบาง ,ระบุช่ือคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่
สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม



 

 

รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อ่ืนๆ 
เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 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

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 



 

 

  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทวัรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

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

  กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 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 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
งดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงให
ทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

  ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double 
(ปกติใชวีซากรุป) 



 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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

  เน่ืองจากการทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่
ทานไมตองการไดรับบริการ  

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึน้ และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ
หนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล 
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือ
เดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกต๋ัวเคร่ืองบิน จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 



 

 

  ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - 
กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย
การบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

  เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ได
น่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

  ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
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 (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทาง
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

  หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
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 หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ
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 หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตาม
จริงทั้งหมด  

  บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 
** เมื่อทานชําระเงินคาทวัรใหกบัทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงกต็าม  

ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงทัง้หมดน้ีแลว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 

 
 


