
 
 

 

ฮ่องกง มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน เฮงเฮง รวยรวย 
ข้ามสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก(4วนั2คืน) 

เดินทาง เดือน เมษายน – ตลุาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บนิดว้ยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พร้อมค่าทวัร)์** 
**ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด ์ท่านละ 1,500 บาท ยกเว้นเดก็ทารกอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั** 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซาก

โบสถเ์ซนต์ปอล – จตุรสัเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้

ดินกงเป่ย – จไูห่   พิเศษ !! เมนูเป่าฮ้ือ และ ไวน์แดง                                                          (-/-/D)         

01.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ  K สายการบนิ  

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ

ฮ่องกงไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX762 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

08.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

หรอื 

00.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ  K สายการบนิ  

HONG KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศ

ฮ่องกงไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

03.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 



 
 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม** 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยรถโค้ช (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจาํทาง นัง่
รวมกบัผูโ้ดยสารท่านอ่ืน) ผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก ฮ่องกง-มาเกา๊ สะพานแห่งนี้มี
ความยาวทัง้สิน้ 55 กโิลเมตร เชือ่มระหวา่ง ฮ่องกง มาเก๊า และเมอืงจูไห่บนแผน่ดนิใหญ่ของจนี ซึ่ง
ความสําเรจ็ของการสรา้งสะพานแห่งนี้ทางการจนีนบัวา่เป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่    
นําท่านขา้มด่านสู่ เมืองมาเกา๊  เป็นพืน้ทีบ่นชายฝัง่ทางใต้ ของประเทศจนี ปกครองโดยประเทศ
โปรตุเกสก่อน พ .ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 
อํานาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปทีส่าธารณรฐัประชาชนจนีในพ .ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครอง
พเิศษของจนี มาเก๊าไดม้บีทบาททีม่อีทิธพิลต่อจนีและตะวนัตกโดยเฉพาะระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 
และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดา
รนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษกม็พีูดดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชือ่วา่  วดัม่ากอ๊ก  (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมา

เก๊า  คําวา่ "อาม่า " นี้ เป็นทีม่าของคําวา่ "มาเก๊า " ในปัจจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนกัเดนิทางชาว

โปรตุเกส เดนิทางมาขึน้ฝัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นวา่เกาะนี้ชือ่วา่อะไร 

ชาวบา้นตอบไปวา่ "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  

 

 

 

 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล  (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิ ในเขตซานตู

อนัโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ่งถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่ นถล่มในชว่งปี ค .ศ. 

1835 จนเหลอืเพยีงซาก ประตู  เดมิเคยเป็นโบสถส์ําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื่อปี ค .ศ. 1602 ถงึ 

1640 โดยคณะเยสุอติ  ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน เอเชยี  นําท่านเดนิทางสู่ 

จตุรสัเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจตัุรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศนูย์

ประวตัศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ทํา 

São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ื่นๆ ครอบคลุมพืน้ที ่ 3,700 

ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัุรสัไดร้บัการตัง้ชือ่ตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานทีน่ดัพบของชาวจนี

และโปรตุเกสในศตวรรษที ่ 16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าจตัุรสัทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปัจจุบนั 

สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของจตัุรสัเนื้อเรื่องรูปปัน้ทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่

เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปปัน้ถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็นผูร้บัผดิชอบการตายของ

ทหารจนีควงิจํานวนมาก น้ําพุถูกสรา้งขึน้และยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตัุรสัมี

สไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ชือ่และของฝากหมูแผน่ หมูฝอยไดจ้ากทีน่ี่ หมู

แผน่รสต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้

ดว้ยกนั อาหารและขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัห ลาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

อย่าง นําท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูในมาเก๊า 

ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไม่พน้

บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง สําหรบัพืน้ที ่แบ่งเป็นคาสโิน  มมีากถงึ 50,700 

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

พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนนัอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมี

หอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ํา หรบัการจดังานพเิศษ และถา้ใครทีร่กัการชอ้ป

ป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่ห้

นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 

รา้น ทีต่ ัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอื

กอนโดลามากกวา่ 50 ลํา สําหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊า

แบบเตม็ๆ (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัระดบัการใหบ้รกิารทีท่่านตอ้งการ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอ

ไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึ่ง

มขีนาดเลก็กวา่ของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มี



 
 

รา้นอาหารสุด หรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ทีน่ี่มหีอ้งพกั

สูงสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่สปา Health Club สระวา่ยน้ํา คาสโิน และโรง

ละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอย่างหรูหราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินที่

แทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้น

ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสรา้งชือ่กอ้งโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซื้อตัว๋ทีช่ ัน้ 

5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิในชัน้

ต่างๆ ดงันี้ Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 

138 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP 

Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุ

ไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

ราคา 88 MOP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ด่านกงเป่ย  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที ่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย  เป็น

ตลาดทีเ่สมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ กระเป๋า 

กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบัสําหรบัคุณผูห้ญงิ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองจไูห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ** ท่านจําเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่น

ด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหวา่งด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่าน

และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจู



 
 

ไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห่” ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืง

มหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี”  

คํา่          บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เป่าฮ้ือ และ ไวน์แดง        

พกัท่ี Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 2 จไูห่ – ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหน่ี – วดัผูโ่ถว – เมืองเซินเจ้ิน – วดักวนอ ู– ร้านยา – ร้านครีม

ไข่มุก – ร้านยางพารา – หลอหวู่ช้อปป้ิงเซน็เตอร ์– ชมโชวน้ํ์าพ ุ 

พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิงและไวน์แดง                                                                       (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร

แมนตกิ ซึ่งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรบัการพกัผอ่นหย่อนใจ 

และทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นถนนคู่รกั เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้นัง่

ซึ่งทํามาสําหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึได้ชือ่วา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผอ่นกนั

มากมาย นําท่านผา่นชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์  (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม

กลางทะเล สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลกั

สูง 8.7 เมตร น้ําหนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ 

อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่ง

เมอืงจูไห่นัน่เอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัผูโ่ถว หรือ วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตาร

หนึ่งหรอืภาคหนึ่งของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึ่งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสดจ็โปรดสตัวใ์ห้

พน้ทุกขจ์ะทรงนิรมติพระองคไ์ปตามภพภูม ิพระโพธสิตัว์ กวนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , 

ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่

กนัวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทบัอยู่ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้อง

ประเทศอนิเดยี เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ูปหนึ่งเดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิ

องคเ์จา้แม่กวนอมิกลบัมาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จน

เชือ่วา่องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยู่ทีเ่กาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิ เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นทีต่ ัง้ของปชูนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทบัของเจา้แม่

กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนี้คอื “เกาะผูถ่่อซาน ” (โพทอ้ซวั ) หนึ่งในสีภู่เขาพระพุทธอนั

ยิง่ใหญ่ของจนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซาํจัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจําเป็นตอ้งรบั

สมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  

 เซนิเจิน้ เป็นหนึ่ง ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ ของมณฑลกวางตุง้  ประเทศจนี  เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืง

ชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิ้นเป็นเพยีง

หมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และ

ความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสํานกังาน โรงแรม และสิง่ปลูก

สรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จํานวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

  นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู  (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู  สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ

กตญัํูรูคุ้ณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีติ ปัญญาเลอ

เลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพลํ้า

แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ 

ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ

ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําท่านเดนิทางสู่  ร้านหยก  (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่าน

สามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่  

 นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์อง

นกัชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ป

ป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่วา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้ง

ในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดั

ยีห่อ้ชือ่ดงัๆ ทัง้นั ้ น ไม่วา่จะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มี

วางขายใหเ้ลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 

1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบั



 
 

ของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็า่ได ้แยก

ไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดี

เป็นอย่างมาก  

 หลงัอาหาร ชมโชวน้ํ์าพ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน้ํ์าพุกลางแจง้ ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เมอืงเซนิเจิน้ ชมโชว ์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร์ )**โชวน้ํ์าพุ

เตน้ระบําแห่งใหม่ของเซนิเจิน้ ฉากหลงัเป็นเรอื Minghua (เดมิเรยีกวา่ Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรอื

ยอชทส์ุดหรูทีเ่ป็นของประธานาธบิดฝีรัง่เศส ชารล์สเ์ดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจนีไดซ้ื้อต่อและ

ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Minghua ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่างถาวร การแสดงทีม่คีวามตื่นเตน้

อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ใหท้่านไดช้มโชวอ์ย่างใกลช้ดิ  

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนู เป็ดปักก่ิงและไวน์แดง 

พกัท่ี Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 3 เมืองเซินเจ้ิน – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ - 

โรงงานเครื่องประดบั – ร้านหยก – รีพลสัเบย ์– จิมซาจุ่ย – สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก            

พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                                                                                       (B/L/-)                                                          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดูแล

สมัภาระผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง

ตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น้ําจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบ

รอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่ 1,104 กม. และ

ประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 

93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกง

กําเนิดจากมณฑลกวางตุ้ งทีอ่ยู่ตดิ ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว
จนีใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที่
ประเทศจนียงัไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมี
การต่อสูเ้พื่อชว่งชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมา
วา่ ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ํา



 
 

เกรงต่อกําลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ 
ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวาม
เชือ่วา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ี
มอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานาน
มาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่ง
อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมี
รูปปัน้สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี้ ซึ่งทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบ
โบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืที่
เรยีกวา่ "กงัหนันําโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลอง
ใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และ
เสีย่งเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ 
ใบไมใ้บหญ้าไดร้บัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝัง่
แผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ
เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่
การขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้
ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้ง
มาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของ
ฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค .ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่
กวนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้
แม่นัน้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนี้ทีน่ี่ยงัขึน้ชือ่ในเรื่ องเซยีมซทีีแ่ม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจาก
เจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปี
ใหม่ ซึ่งทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรบัเซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพร
โชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และ
เกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมจีํานวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเรา
ประสพความสําเรจ็เมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปทําบุญ ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกง
และนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซื้อ เครื่องประดบัทีส่วยงาม 
ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซื้อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง 
ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืกําเนิดขึน้ทีน่ี่ 
และเพราะหา้ง  City Gate Outlet อยู่ใกลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ  ทําใหท้ีน่ี่
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีน่กัท่องเทีย่วหลายคนนิยมมาแวะชว่งขากลบั นําท่านเดนิทางสู่  ร้านหยก  
(Chinese Jade Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื้อ
เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่     



 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และ

ยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีูปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งทํา

หน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่าน

นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชือ่

กนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่  ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย  (Tsim 
Sha Tsui) มกัจะตัง้ตน้กนัที ่สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนงั , เครื่องกฬีา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
, กลอ้ง  ถ่ายรูป ฯลฯ  และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อน
มากมายมี  Shopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่  Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้
เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได ้
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

21.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ 

HONG KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX761 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

 

 



 
 

วนัท่ี 4     กรงุเทพ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                                                                            (-/-/-)                                                          
23.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

หรือ 

วนัท่ี 4     กรงุเทพ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                                                                            (-/-/-)                                                          
02.00+1 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG 

KONG AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX767 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

04.10+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม**           

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ตํา่

กว่า 18 ปี 

พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน  

เดือน พฤษภาคม 2562 

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 มิถนุายน 2562 

5-7 ม.ิ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 ม.ิย. 62 
HX762 09JUN BKKHKG HK21 0440 0900  

HX761 11JUN HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

12-14 ม.ิ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 ม.ิย. 62 
HX780 13JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX761 15JUN HKGBKK HK21 2245 0045+1 
9,989 12,989 3,000 5,900 

20-22 ม.ิ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 ม.ิย. 62 
HX780 23JUN BKKHKG HK21 0335 0805 

HX767 26JUN HKGBKK HK21 0200 0400 
9,989 12,989 3,000 5,900 

27-29 ม.ิ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 

HX761 18AUG HKGBKK HK21 2145 2355 
9,989 12,989 3,000 5,900 

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 กนัยายน 2562 

1-3 ก.ย. 62 HX780 01SEP BKKHKG HK21 0335 0805 9,989 12,989 3,000 5,900 



 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม 

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบใน

วนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

HX761 03SEP HKGBKK HK21 2145 2355 

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.-1ต.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 

HX767 27OCT HKGBKK HK21 0200 0410 
9,989 12,989 3,000 5,900 

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 



 
 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 
ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ 

เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุํา่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง 
ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซ่ึงจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผล
กบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขาย

ตรง ขายเครื่องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรม

จากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ช ัน้ Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สายการบนิ 

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ ท่านละ

ไม่เกิน 20 กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 



 
 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน /หอ้ง ) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การ

แขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบริ ษทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เกบ็พร้อมค่าทวัร)์ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระ

เงินเตม็จาํนวนพร้อมกบัค่าวีซ่า หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

 หากไม่ชาํระมดัจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่โดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 
 

 หากชาํระเงนิในแ ต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชาํระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่าน

สะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชือ่คู่พกัของท่าน(ในกรณทีี่

ท่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณทีีท่่านไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ -  นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทาง
กระทนัหนั เป็นเหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผูเ้ดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ 
จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระ

มาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการ

เตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพี



 
 

เรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และก ระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ (Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง  และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

นําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ํานกัอยู่ในประเทศไทย 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 



 
 

เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวั นอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการ บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้  ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ย

ก่อนออกเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอื

เดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่ออก

ตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ท าง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคญั 



 
 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป -  กลบั

พรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่ี

สุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั ) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของ

ลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 
 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั ้ งหน่ึง  หลงัจากไดส้ํารอง

โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่น

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั  ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ  ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่

เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจ

ไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


