
 

 

รหัสทัวร GS1901008 
ทัวรฮองกง มาเกา จูไห เซินเจ้ิน 4 วัน 2 คืน (HX) 
สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ฮองกง-มาเกา วัดอามา ซากโบสถเซนตปอล จตุรัสเซนาโด 
เดอะ เวนีเชียน มาเกา เดอะ ปารีเชียน มาเกา สาวงามหวีหนี่ วัดผูโถว วัดแชกงหมิว วัดหวังตา
เซียน รีพลัส เบย จิมซาจุย   
ชมโชวน้ําพุ Shekou Sea World Music Fountain  
พิเศษ !! เป�าฮื้อ และ ไวนแดง        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) – เมืองมาเกา – วัด

อามา – ซากโบสถเซนตปอล – จตุรัสเซนาโด – รานของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะ
ปารีเซียน – ตลาดใตดินกงเป�ย – จูไห   พิเศษ !! เมนูเป�าฮือ้ และ ไวนแดง                                                          
(-/-/D)         

01.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย
การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX762 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

หรือ 
00.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอิน K สาย

การบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก 
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบิน 
HONG KONG AIRLINES เท่ียวบินที ่HX780 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

08.05  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  
** ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 



 

 

**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม** 
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช (แบบ seat in coach คือเปน
รถประจําทาง นั่งรวมกับผูโดยสารทานอื่น) ผานสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก 
ฮองกง-มาเกา สะพานแหงนี้มีความยาวทั้งส้ิน 55 กิโลเมตร เชื่อมระหวาง ฮองกง มา
เกา และเมืองจูไหบนแผนดินใหญของจีน ซึ่งความสําเร็จของการสรางสะพานแหงน้ี
ทางการจีนนับวาเปนหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหม    
นําทานขามดานสูเมืองมาเกา เปนพื้นที่บนชายฝم�งทางใตของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุดในจีน ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน
พ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครองพิเศษของจีน มาเกาไดมีบทบาทที่มีอิทธิพลตอจีน
และตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่ 16 และ คริสตศตวรรษที่ 19 ผูที่
อาศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน ภาษา
โปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัด
เกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" น้ี เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ
เนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝم�งที่มาเกาตรงบริเวณวัดน้ี 
แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกส
จึงเรียกประเทศน้ีเร่ือยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกาน่ีเอง  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิก
ในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและ
พายุไตฝุ�นถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญ
ของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหน่ึง
ในโบสถคาทอลิกที่ใหญที ่สุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู  จตุรัสเซนาโด (Senado 
Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหนึ่งของ Unesco ศูนยประวัติศาสตร
ของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo 
ทํา São Domingos ที ่ปลายดานหนึ ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่
อ่ืนๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการต้ังชื่อตาม 
Leal Senado ซ่ึงเปนสถานท่ีนัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 
ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยู
ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปم�นทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู
เหนือเสาหินดึงดาบ รูปป นถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 ขณะที�م ่ Mesquita เปน
ผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก นํ้าพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยูใน
ปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับ
การคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอย
ไดจากที ่นี ่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี ่ เนื ่องจากมาเกาเปนเมืองที ่รวมเอา
วัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปน
เอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง นําทานเดินทางสู เดอะ เวนี
เชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพัก
รับรองหลายพันหอง ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพน
บนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ แบงเปนคาสิโน มีมาก
ถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial 
House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 
3,400 เคร่ือง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ท่ีมีที่
นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ และถาใครที่รักการชอปปم�งน้ัน 
การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบง
พื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปم�งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคา
แบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจาก



 

 

เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเท่ียว
ที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ (ยังไมรวมคา
ลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ระดับการใหบริการท่ีทานตองการ สามารถติดตอสอบถามไดท่ีหัวหนาทัวร)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 
บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่รูจัก
กันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูง
เทียบไดกับตึก 33 ช้ัน บนหอไอเฟลแหงน้ี มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู เปดตัว
เมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ที่นี่มีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไม
รวมสวนตางๆ ของโรงแรมต้ังแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และโรงละคร
ขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปน
โรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมือง
คลาสสิคตลอดกาลท่ีข้ึนช่ือดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและส่ิงปลูกสรางช่ือกอง
โลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อต๋ัวท่ีช้ัน 5 ในรานขายของท่ีระลึก Shop 550 



 

 

(ยังไมรวมคาขึ ้นลิฟต โดยจะมีค าใชจ ายในการชึ ้นไปชมวิวในชั ้นตางๆ ดังน้ี 
Weekdays ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 
ป ราคา 138 MOP ต๋ัวชมวิวในช้ัน 7 เทาน้ัน ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 
12 ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร , อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 
และ 37  ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิว
ในช้ัน 7 เทาน้ัน ผูใหญราคา 118 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ดานกงเป�ย ใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดินกง
เป�ย เปนตลาดที่เสมือนเดินอยูใน LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับการตอรอง
สินคาราคาถูกทั้ง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื ้อผา ถุงเทา 
รองเทา เคร่ืองประดับสําหรับคุณผูหญิง 
นําทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและ
ดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (ระยะทางระหวางดานประมาณ 
500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการ
ผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 
ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”  



 

 

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เป�าฮ้ือ และ ไวนแดง        
พักที ่ Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 2 จูไห – ถนนคูรัก – สาวงามหวีหน่ี – วัดผูโถว – เมืองเซินเจ้ิน – วัดกวนอู – รานยา – 

รานครีมไขมุก – รานยางพารา – หลอหวูชอปปم�งเซ็นเตอร – ชมโชวน้ําพุ  
พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่งและไวนแดง                                                                       
(B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงาม
เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และท่ีไดช่ือวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณ
ถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึง
ไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย นําทาน
ผานชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม
กลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย 
เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือ
ไขมุก บิดเอวพล้ิว ร้ิวชายผาพัดพล้ิว อุนรอยยิ้มท้ังบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณ
ของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจู
ไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเย่ียมเธอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู  วัดผู โถว หรือ วัดผู ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย 
พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ ่งของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ ่งพระ
โพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไป
ตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , 
ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เช่ือ
กันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเล
ทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีน
เพื่อศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึง
ตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก จนเชื ่อวาองคเจาแมฯจะไมไปที ่ไหน 
ประสงคจะอยูท่ีเกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหง
นี้จึงกลายเปนท่ีตั้งของปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิม
ตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธ
อันย่ิงใหญของจีน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซําจ่ัน , ซิมจุม (Shenzhen) โดยรถโคช ** ทาน

จําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  



 

 

 เซินเจิ้นเปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจ้ิน 
เปนเมืองชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซิน
เจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขต
มณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจ้ินเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 
ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายใน
เมืองน้ีมากข้ึน มีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และส่ิงปลูกสราง
ตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา 

  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณความ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมี
ทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทาน
เปนคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอ
พรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และให
เกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที ่ซื ่อสัตย หรือบริวารที ่ไวใจไดนั่นเอง ดังน้ัน 
ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหวทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและ
ครอบครัวในทุกๆดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  นําท านเดินทางสู  ร านหยก (Chinese Jade Shop) , ร านครีมไขม ุก (Pearl 

Cream Shop) , รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองที่
มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดที่น่ี  

 นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลง
ละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอป



 

 

ปم�งท่ีดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน 
ที ่น ี ่จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื ้นเมือง
มากมาย กระเป�า เสื้อผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอช่ือ
ดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชชี่ อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ 
ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 
10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 
200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคา
เลียนแบบของจริงเหลานี ้มีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก 
เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออก
เลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขาย
ดิบขายดีเปนอยางมาก  

 หลังอาหาร ชมโชวนํ ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เปนโชวน ํ ้าพุ
กลางแจง ที่ใหญที่สุดในเมืองเซินเจิ้น ชมโชว SHEKOU SEA WORLD MUSIC 
FOUNTAIN **(ปดทุกวันจันทร)**โชวน้ําพุเตนระบําแหงใหมของเซินเจ้ิน ฉากหลังเปน
เรือ Minghua (เดิมเรียกวา Anceveller) ซึ่งในป 1960 เรือยอชทสุดหรูที่เปนของ
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารลสเดอโกล ตอมาในป 1973 ประเทศจีนไดซื้อตอและได
เปลี่ยนช่ือเปน Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจ้ินอยางถาวร การแสดงที่
มีความต่ืนเตนอลังการกับแสง สี และไฟ ใหทานไดชมโชวอยางใกลชิด  

ค่ํา           บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนู เปดปกก่ิงและไวนแดง 
พักที ่ Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเทา  
 
วันที่ 3 เมืองเซินเจ้ิน – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – วัดเจาแมกวนอิมฮอง

ฮํา - โรงงานเคร่ืองประดับ – รานหยก – รีพลัสเบย – จิมซาจุย – สนามบินเช็กแล็
บกอก            พิเศษ!! เมนูหานยาง                                                                                  
(B/L/-)                                                          

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

และดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **  เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง



 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of 
the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝ งทางใตของ�م
ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ 
ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือที่ 1,104 
กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากร
สวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซ่ึงประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแต
คริสตทศวรรษ 1930 
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึง
ที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงตํานานแหง
นักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี 
แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน 
แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซ่ึงมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ 
"แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่
กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทาน
ใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา 
มีความเช่ือวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล 
นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงใน
การนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดน้ี
เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม 
วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูง
ใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบ
โบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุน
กังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทาน
จะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหว
พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
แบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชัก
อัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรัก
จากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจงของเทพเจา
ดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับ
อยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันท่ีนี่ โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดาย
แดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เปน
วัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใส
กันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมี
ทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมน้ันชวยเหลือ นอกเสียจากน้ีท่ีน่ียังข้ึน
ชื่อในเรื่องเซียมซีที่แมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดย
คนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทาง
วัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เม่ือสักการะขอพร
โชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็ม
นาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงน้ันไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว
มากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพความสําเร็จเมื ่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอย
กลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพร
กันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   พิเศษ!! เมนูหานยาง 
น ําท านเดินทางสู   โรงงานเคร ื ่องประดับ (Jewelry Factory) เพื ่อ เล ือกซ้ือ 
เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซ้ือ
เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหัน
ลมท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดข้ึนที่น่ี และเพราะหาง City Gate 



 

 

Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทําใหที่นี่เปนแหลงช
อปป งที�م ่นักทองเที ่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวงขากลับ นําทานเดินทางสู รานหยก 
(Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื ่อเสียง คุณภาพดีของเมือง 
ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดที่น่ี     

 นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงน้ี ที่สวย
ที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปم�นของเจาแม
กวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกป�องคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลาง
สวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจา
แหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพ่ิมข้ึน 3 ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอ่ิมกับการชอปปم�งยาน จิม
ซาจุย (Tsim Sha Tsui) มักจะต้ังตนกันที ่สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เคร่ืองหนัง 
, เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟ�า , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมือง
ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาด
ใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทาง
เช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง  



 

 

21.45  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX761 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 
วันที่ 4     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                                  
(-/-/-)                                                          
23.55 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ 
หรือ 

วันที่ 4     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                                  
(-/-/-)                                                          
02.00+1 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที ่HX767 
** บริการอาหาร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

04.10+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและความประทับใจ 

 
**ไฟลทบินมีหลายไฟลท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟลทบินทายโปรแกรม**          

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคา 
ผูใหญ  

พัก 2-3 
ทาน 

ราคาเด็ก
ต่ํากวา 
18 ป 

พักเด่ียว
จายเพ่ิม 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิ

น  

เดือนเมษายน 2562 

10-13 เม.ย. 
62  

10APR HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 11,989 14,989 3,000 6,900 



 

 

12APR HX761 HKGBKK 
23.55-01.55+1 

11-14 เม.ย. 
62 

11APR HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 

14APR HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

12,989 15,989 3,000 6,900 

15-18 เม.ย. 
62 

15APR HX762 BKKHKG 
04.15-08.20 

18APR HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

12,989 15,989 3,000 6,900 

20-23 
เม.ย. 62 

20APR HX762 BKKHKG 
04.40-08.50 

22APR HX761 HKGBKK 
21.45-23.55 

9,989 12,989 3,000 6,900 

26-29 
เม.ย. 62 

26APR HX780 BKKHKG 
03.35-08.05 

29APR HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 

เดือน พฤษภาคม 2562 

04-07 
พ.ค. 62 

04MAY HX780 BKKHKG 
03.35-08.05 

07MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 

10-13 พ.ค. 
62 

10MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 

13MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 



 

 

11-14 พ.ค. 
62 

11MAY HX762 BKKHKG 
04.40-08.50 

14MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 

17-20 พ.ค. 
62 

17MAY HX762 BKKHKG 
04.40-09.00 

20MAY HX767 HKGBKK 
02.00.04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 

25-28 พ.ค. 
62 

25MAY HX762 BKKHKG 
04.40-08.50 

28MAY HX767 HKGBKK 
02.00-04.00 

9,989 12,989 3,000 6,900 

เดือน มิถุนายน 2562 

5-7 มิ.ย. 
62 

HX780 05JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 07JUN HKGBKK 
HK21 2355 0155+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

9-11 มิ.ย. 
62 

HX762 09JUN BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX761 11JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

9,989 12,989 3,000 5,900 

12-14 มิ.ย. 
62 

HX780 12JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 14JUN HKGBKK 
HK21 2355 0155+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

13-15 มิ.ย. 
62 

HX780 13JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

HX761 15JUN HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

20-22 มิ.ย. 
62 

HX762 20JUN BKKHKG 
HK21 0415 0820 

HX761 22JUN HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

23-25 มิ.ย. 
62 

HX780 23JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 26JUN HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

27-29 มิ.ย. 
62 

HX780 27JUN BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 29JUN HKGBKK 
HK21 2145 2355 

9,989 12,989 3,000 5,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

4-6 ก.ค. 
62 

HX762 04JUL BKKHKG 
HK21 0415 0850 

HX767 07JUL HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

14-16 ก.ค. 
62 

HX762 14JUL BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX767 17JUL HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

19-21 ก.ค. 
62 

HX762 19JUL BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX767 22JUL HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

25-27 ก.ค. 
62 

HX780 25JUL BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 27JUL HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

26-28 ก.ค. 
62 

HX762 26JUL BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX767 29JUL HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

4-6 ส.ค. 
62 

HX780 04AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 07AUG HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

8-10 ส.ค. 
62 

HX780 08AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 10AUG HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

10-12 ส.ค. 
62 

HX762 10AUG BKKHKG 
HK21 0440 0850 

HX761 12AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

13,989 16,989 3,000 5,900 

15-17 ส.ค. 
62 

HX780 15AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 17AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

9,989 12,989 3,000 5,900 

16-18 ส.ค. 
62 

HX762 16AUG BKKHKG 
HK21 0440 0900 9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

HX761 18AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

22-24 ส.ค. 
62 

HX762 22AUG BKKHKG 
HK21 0415 0820 

HX761 24AUG HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

25-27 ส.ค. 
62 

HX780 25AUG BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 27AUG HKGBKK 
HK21 2145 2355 

9,989 12,989 3,000 5,900 

เดือน กันยายน 2562 

1-3 ก.ย. 
62 

HX780 01SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 03SEP HKGBKK 
HK21 2145 2355 

9,989 12,989 3,000 5,900 

5-7 ก.ย. 
62 

HX780 05SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 07SEP HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

8-10 ก.ย. 
62 

HX780 08SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 11SEP HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

15-17 ก.ย. 
62 

HX780 15SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 18SEP HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

19-21 ก.ย. 
62 

HX780 19SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX761 21SEP HKGBKK 
HK21 2245 0045+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 

29ก.ย.-1
ต.ค.62 

HX780 29SEP BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 02OCT HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

เดือน ตุลาคม 2562 

11-13 ต.ค. 
62 

HX762 11OCT BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX767 14OCT HKGBKK 
HK21 0200 0400 

10,989 13,989 3,000 5,900 

12-14 ต.ค. 
62 

HX762 12OCT BKKHKG 
HK42 0440 0850 

HX767 15OCT HKGBKK 
HK42 0200 0400 

13,989 16,989 3,000 5,900 

19-21 ต.ค. 
62 

HX762 19OCT BKKHKG 
HK21 0440 0850 

HX767 22OCT HKGBKK 
HK21 0200 0400 

10,989 13,989 3,000 5,900 

22-24 ต.ค. 
62 

HX780 22OCT BKKHKG 
HK21 0335 0805 

HX767 25OCT HKGBKK 
HK21 0200 0400 

9,989 12,989 3,000 5,900 

24-26 ต.ค. 
62 

HX780 24OCT BKKHKG 
HK21 0335 0805 9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถาม 

เจาหนาที่ของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให

บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตาม
ธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ 
ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวา

น้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
 
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีที่น่ังบน

เคร่ืองบิน) 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 

โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 
 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนข้ึนไป!!!** 

HX767 27OCT HKGBKK 
HK21 0200 0410 

25-27 ต.ค. 
62 

HX762 25OCT BKKHKG 
HK21 0440 0900 

HX767 28OCT HKGBKK 
HK21 0200 0410 

9,989 12,989 3,000 5,900 

26-28 ต.ค. 
62 

HX762 26OCT BKKHKG 
HK21 0440 0850 

HX761 28OCT HKGBKK 
HK21 2350 0220+1 

9,989 12,989 3,000 5,900 



 

 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคา

พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวใน
โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทวัร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา ราน

รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญ

ฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู 
ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ี
ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไม

สามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื ่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที ่ระบุ ชั้นEconomy Class 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ 
สายการบิน HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�า
ลงใตทองเครื ่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ ้นเครื่อง มี
น้ําหนักไมเกิน 7 กโิลกรัม เทาน้ัน 

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

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดย
อางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม) 



 

 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว 

× 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 เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี ้ทานสามารถใหมากกวานี ้ได ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออก

เดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับคาวีซา หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 
3 วัน  

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รอ
อยู โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี
เง่ือนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุ
ชื ่อผู จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , 
อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลง
ลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , 
ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื ่อคู พักของทาน(ในกรณีที ่ทานเดินทางมากกวา 2 
ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรก
ที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ 
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่
เหลือ 1 ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 
ของคาบริการท่ีชําระแลว 

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

ที่ชําระแลว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการ

ที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระ



 

 

แลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัว
เคร่ืองบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวา
กรณีใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละ
คณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ัง
แรก ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ 
(กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund 
ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  

 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง 
สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ที่สายการบิน หรือในสวน
ของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทานในกรณีดังน้ี 



 

 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไป
ในทางเส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า 15 ทาน หากตํ ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ
เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ทั้งน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน  

 ในกรณีที ่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยู ที ่ประมาณ 2,500 บาท แบบ 
Double (ปกติใชวีซากรุป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการ
วันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

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

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  



 

 

 กรณีที ่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดข้ึน และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี
หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ี
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม 
โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว 
กรณีที่ยังไมออกต๋ัวเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัว
เครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-
20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องต๋ัวเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทาง
ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เก่ียวกับการจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั ้งนี ้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที ่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี ่ยว (Single) และหองคู  (Twin / 
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไม
ติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 



 

 

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

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที ่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

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

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผู
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

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

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึง
วันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


