
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - เมอืงเซนิเจ ิน้ –  

หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์-  พเิศษ !! เมนูเป็ดปกัก ิง่ + ไวนแ์ดง                (-/-/D) 

 

05.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภม ิชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 6 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ M สายการบนิ Cathay Pacific โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน า

เพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

08.15 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง โดยสายการ

บนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 700  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 

นาท ี** 

12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 

   
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถโคช้ ** 

ท่านจ าเป็นตอ้งรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (เป็น

หนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซนิเจิน้ เป็นเมือง

ชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่ง

ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิ

เจิน้ สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืก

ใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มี

การจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้

จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ 

 น าท่านเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่ง

ละลายทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิน้ แหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญจ่ะเรยีกทีน่ี่วา่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ี่

จะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่วา่จะ

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


เป็น กชุชี ่อามานี่ หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืก

ซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวาม

คลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอยา่งมาก เหมอืนกันแทบจะทุกกระเบยีดนิว้ เรยีกวา่

เหมอืนกันอย่างกับแกะก็ว่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลียนแบบมา

เทยีบกัน จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นีข้ายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก  

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนเูป็ดปกัก ิง่ + ไวนแ์ดง        

พกัที ่ Fx Hotel , Shenzhen หรอืเทยีบเทา่  

 

   
 

วนัที ่2 เมอืงเซนิเจ ิน้ - วดักวนอ ู- รา้นหยก - รา้นครมีไขม่กุ - รา้นผา้ไหม - เมอืงจไูห ่- 

ดา่นกงเป่ย - สวนหยวนหมงิหยวน หรอื พระราชวงัฤดรูอ้นโบราณ 

ชมโชว ์แสง ส ีเสยีง                                                         (B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สัญลักษณ์ของความ
ซือ่สัตย ์ความกตัญญรููคุ้ณความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่าน
เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศัตรู ท่านเป็นคนจติใจ
มั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึ
ขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคน
ขา้งเคยีงทีซ่ ือ่สัตย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเอง ดังนัน้ ประชาชนคนจนีจงึนยิมบูชา และกราบ
ไหท้า่นเพือ่ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆดา้น  
น าท่านเดนิทางสู ่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , รา้นครมีไขม่กุ (Pearl 

Cream Shop) , รา้นผา้ไหม (Chinese Silk Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



   
 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่(Zhuhai) (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการ

เดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจไูหเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจนี “จูไห”่ 

ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”  

น าท่านเดินทางสู่ สวนยวนหมงิหยวน หรอื พระราชวงัฤดูรอ้นโบราณ (Old 

Summer Palace) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ ปัจจุบันหากลา่วถงึ

พระราชวงัฤดรูอ้นก็จะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แตส่มัยกอ่นพระราชวังฤดรูอ้นตัง้อยูท่ีห่ยวนห

มงิหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาท าลาย พระราชวังฤดูรอ้นจงึถูกสรา้งใหม่ทีอ่ ีเ๋หอห

ยวนพระราชวงัฤดรูอ้นทีห่ยวนหมงิหยวนถูกสรา้งขึน้ในปี 1707 สมัยจักรพรรดคิางซ ีและ

ถกูเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบกุของกองทัพอังกฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ทีส่อง

ปัจจบุันหยวนหมงิหยวนเหลอืเพยีงซากปรักหักพังทีเ่ป็นร่องรอยของพระราชวังเกา่ โดย

ซากทีเ่หลอืนัน้มแีตพ่ระราชวงัสว่นทีส่รา้งเป็นแบบยโุรปซึง่ใชห้นิสรา้งเท่านัน้ สว่นอาคาร

แบบจนีดัง้เดมิ ซึง่ใชไ้มส้รา้งนัน้ไมเ่หลอืซากเลย จนท าใหค้นคดิวา่พระราชวังทีน่ี่แตเ่ดมิ

เป็นแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆส่วนนี้เป็นเพียงส่วนนอ้ย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็น

สวนสาธารณะทีก่วา้งใหญ ่รัฐบาลจนีเคยมแีผนทีจ่ะสรา้งพระราชวังในหยวนหมงิหยวน

ขึน้มาใหม่เหมอืนกับทีท่ ากับสิง่กอ่สรา้งหลายแห่งในปักกิง่ แต่สดุทา้ยกต้ัดสนิใจเหลอื

ซากเอาไว ้เพื่อเก็บไวเ้ป็นความทรงจ า บรเิวณที่เรียกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมงิ

หยวนนีท้ีจ่รงิแบง่เป็นสามสว่นใหญ่ๆ  คอื หยวนหมงิหยวน ฉี่ชนุหยวน และ ฉางชนุหยวน 

ปัจจบุันทางเขา้หลักของทีน่ีอ่ยูท่ีฉ่ี่ชนุหยวน 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ชมโชว ์โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึง่มผีูแ้สดงกว่า 100 ชวีติ ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแต่งกาย

ต่างๆ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ

การละเลน่ในพระราชพธิตี่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณีทีฝ่นตก หรอืเหตุสดุวสิยั ไม่

สามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่

ชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน) 

พกัที ่    365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 



   
 

วนัที ่3    เมอืงจูไ่ห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี ่- ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ - เมอืงมาเกา๊ - วดัอามา่ 

- ซากโบสถเ์ซนตป์อล - จตรุสัเซนาโด ้- เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ - เดอะ ปารเิซยีน มาเกา๊ 

- เมอืงจูไ่ห ่                                                  (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของ ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที่

สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทัิศน์ ไดอ้ย่างสวยงาม

เหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบรเิวณ

ถนนรมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึได ้

ชือ่วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกันมากมาย  

น าท่านผ่านชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) 

สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอ่าวเซยีงห ูสรา้งขึน้จากหนิแกรนติ

ทราย เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทีย่นืถอื

ไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสัญลักษณ์

ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูห่น่ันเอง ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูห ่

ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยีย่มเธอ น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Chinese 

Herbal Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถ

เลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูเป่าฮือ้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) **โดยรถโคช้ ** เป็นพืน้ทีบ่นชายฝ่ังทาง

ใตข้องประเทศจนี ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานคิมของ

ยโุรปทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 อ านาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ย

ไปทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเก๊า

ไดม้ีบทบาทที่มีอ ิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที ่

16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศัยอยู่ในมาเก๊าสว่นใหญพู่ดภาษากวางตุง้เป็นภาษา

แม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตเุกส และภาษาอังกฤษก็มพีดูดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัมา่กอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวัด

เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ค าว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สืบ

เนือ่งมาจาก เมือ่นักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึน้ฝ่ังทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวัดนี้ แลว้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


ไดถ้ามกับชาวบา้นว่าเกาะนี้ชือ่ว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึ

เรยีกประเทศนีเ้รือ่ยมา จนสดุทา้ย กลายเป็นมาเกา๊นีเ่อง  

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์

คาทอลกิในเขตซานตอูันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟ

ไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถลม่ในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพยีงซากประต ูเดมิเคยเป็นโบสถ์

ส าคัญของมาเก๊า กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัยนัน้ เป็น

หนึง่ในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 

  
น าท่านเดนิทางสู ่จตุรสัเซนาโด ้(Senado Square) เป็นจัตุรัสเมอืงมาเก๊า และเป็น

สว่นหนึง่ของ Unesco ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูป

สามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึง่และ 

Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ืน่ๆ ครอบคลมุพืน้ที ่3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.

ม.) จัตุรัสไดรั้บการตัง้ชือ่ตาม Leal Senado ซึง่เป็นสถานทีนั่ดพบของชาวจีนและ

โปรตเุกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึง่ตัง้อยูต่รงหนา้จัตรัุสทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่

ในปัจจบุัน สวนเล็กๆ ทีต่ัง้อยูต่รงกลางของจัตรัุสเนื้อเรือ่งรูปปั้นทองสัมฤทธิเ์บง Nicolau 

เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปป้ันถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที ่

Mesquita เป็นผูรั้บผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูกสรา้งขึน้และ

ยังคงยนือยู่ในปัจจุบัน สว่นใหญข่องอาคารรอบๆจัตุรัสมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลาย

แหง่ไดรั้บการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรัฐบาล 

น าท่านเดนิทางสู ่เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรม

หรูในมาเก๊า ภายในมีหอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มีหอ้งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

ใหบ้ริการ และมีคาสโินที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความ

สนุกสนาน มากกวา่เลน่เพือ่ผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมขุ ตลอดจนมแีหลง่จับจ่ายระดับโลก

รวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการส าหรับผูต้ อ้งการล่องเรือใน

บรรยากาศเวนสิ ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ยเชน่กัน ในสว่นทีเ่ป็นตัวตกึ ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่ากถงึ 980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชัน้ จนไดรั้บการ

บันทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยูแ่บบเดีย่วๆทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี และยังเป็นอาคารทีม่ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตาม

สไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ย่าง

วจิติรบรรจง ส าหรับพืน้ที ่ทีแ่บง่เป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบง่เป็น 4 

โซนใหญ่ๆ  คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกับ

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%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


เครือ่ง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครือ่ง และโต๊ะเลน่การพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ 

ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวส้ าหรับการจัดงานพเิศษ เชน่ 

การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษตา่งๆ และการแขง่ขันบาสเก็ตบอล เป็นตน้ และถา้ใครทีรั่ก

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเกา๊ คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่

ไดจั้ดแบ่งพืน้ทีใ่หนั้กท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทีต่ัง้อยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบ

มาจากเมืองเวนิส ประเทศอติาลี พรอ้มกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการลอ่งเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอื

กอนโดลาเหลา่นี้ จะลอ่งไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชือ่ม

กับทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสี

ฟ้าสดใส ทีถ่กูเพนทเ์ป็นลวดลายของกอ้นเมฆนอ้ยใหญ ่จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยูนั่น้ 

ลมืวันลมืคนืกันไปเลยทเีดยีว (ยังไม่รวมคา่ล่องเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรยีญมา

เกา๊ และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับระดับการใหบ้รกิารทีท่า่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่

สอบถามไดท้ี่หัวหนา้ทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเก๊า (The 

Parisian Macao) หรอืทีรู่จั้กกันในนามของ หอไอเฟลแหง่เมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอ

ไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไวท้ีห่นา้โรงแรม ซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ

ประมาณ 1 เท่า ความสงูเทยีบไดก้ับตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสดุหร ู

และ จุดชมววิอยู่ เปิดตัวเมือ่ปลายปี 2016 เพือ่เฉลมิฉลอง ปี 2017 ทีน่ี่มหีอ้งพักสงูสดุ

ถงึ 3,000 หอ้ง ไมร่วมสว่นตา่งๆ ของโรงแรมตัง้แตส่ปา Health Club สระวา่ยน ้า คาสโิน 

และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ั่ง ตกแตง่อยา่งหรูหราลงตัวสไตลอ์ติาเลยีน สม

กับเป็นโรงแรมคาสโินทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส 

เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชือ่

กอ้งโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตั๋วทีช่ัน้ 5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 

550 (ยังไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ โดยจะมีค่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดังนี ้

Weekdays ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญร่าคา 168 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 138 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญร่าคา 98 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทติย ์และวันหยุด) ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 

37  ผูใ้หญร่าคา 188 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 

เทา่นัน้ ผูใ้หญร่าคา 118 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่(ZHUHAI) **โดยรถโคช้ ** เป็นพืน้ทีบ่นชายฝ่ังทาง

ใตข้องประเทศจนี ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานคิมของ

ยโุรปทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 อ านาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ย

ไปทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเก๊า

ไดม้ีบทบาทที่มีอ ิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที ่

16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศัยอยู่ในมาเก๊าสว่นใหญพู่ดภาษากวางตุง้เป็นภาษา

แม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตเุกส และภาษาอังกฤษก็มพีดูดว้ย  

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่      365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%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%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


  
วนัที ่4    เมอืงฮอ่งกง - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - รา้นจวิเวอรี ่- ถนนนาธาน –  

              ยา่นจมิซาจุย่ - ดวิต ี ้ฟร ี- เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ     

                                         (B/L/-) 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยเรอืเฟอรี ่** ท่านจ าเป็นตอ้งรับ

สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบรหิารพเิศษ

ฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้องประเทศจนี 

ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแมน่ ้าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นทีรู่จั้ก

ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากร

กวา่เจ็ดลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากร

ฮอ่งกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุม่อืน่ ประชากรสว่นใหญท่ีพู่ดภาษา

กวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุง้ที่อยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนี

สงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจีนแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษ 

1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู ่รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้วแหง่นี้ ทีส่วย

ทีส่ดุแห่งหนึ่ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีูปป้ันของเจา้แม่

กวนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่่ามกลาง

สวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้

แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซ ึง่เชือ่กันว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายุ

เพิม่ข ึน้ 3 ปี 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! หา่นยา่ง 

 

  
 



น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัด

หนึง่ทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านาน

แห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่น

ปัจจุบันนี้ แต่ละแควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ ่

ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่ ขณะนัน้เองยังมนัีกรบ

เอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อ

ก าลังพลที่กลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง 

ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ 

เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะ

ชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้กก่องทัพของ

ท่าน ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กวา่ปีที่

แลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลัง

ของเรอืนใหม ่วดัเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูป

ปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของ

ทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนที่เขา้วัดแชกง

จะตอ้งหมุนกังหัน หรอืที่เรยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแต่ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และ

กอ่นทีท่า่นจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยูก่ลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อ

พรเทพเจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38

เหรยีญ ในชดุนัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า 

พอซื้อธูปเสร็จแลว้ ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอ

เจา้หนา้ทีจ่ดุธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชือ่ นามสกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ ลง

ไปในกระดาษ เพือ่สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่

ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชือ่ นามสกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ แลว้บอก

วตัถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวดันี ้ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ตอ่ไปน าธปูดอกเล็กหันหนา้เขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกลุ อกีครัง้ ปักธปูเล็กทัง้

3. กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยู่ก าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไป

ปักดา้นใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้

ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบือ้งหนา้รูป

ป้ันขนาดมหมึาของท่านแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพร



และมองหนา้ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รูปป้ัน

ทา่นแชกง 

2. วธิหีมนุกังหัน ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่วา่ "กังหัน

น าโชค" จะหมุนแต่ส ิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็ม

นาฬกิา 3 ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและให ้

ดังท่ัวฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆังกอ่นตกีลอง แตห่ากเราไป

ไหวต้อนบา่ย ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้ังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยู่บรเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไป
วางในรถไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 
ท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ 
เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลอืกซือ้เป็น
ส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหันลมทีม่ี
ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี่และเพราะหา้ง City Gate Outlet 
อยู่ใกลก้ับสนามบนิมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทก็ีถงึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่
นักทอ่งเทีย่วหลายคนนยิมมาแวะชว่งขากลับ  
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้า่นเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงยา่น จมิ
ซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที ่สถานจีมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง้ เครือ่งหนัง 
, เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืง
ฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอันซบัซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญช่ือ่ 
Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชือ่มตดิตอ่
สามารถเดนิทะลถุงึ กันได ้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศ
ฮอ่งกง  

22.25 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบนิ Cathay Pacific เทีย่วบนิที ่CX 709  

** บรกิารอาหาร และ เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 55 

นาท ี** 

00.15  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 

 

  



 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋

รถทวัร ์, ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ 

โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่น

เอง ** 

อตัราคา่บรกิา 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กต า่

กวา่18

ไมม่ ี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กต า่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบ ิ

น ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม2561  

29 พ.ค – 1 ม.ิย 61 29MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

01JUN  CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
8,777 11,777 11,777 3,000 7,900 

30 พ.ค. – 3 ม.ิย.61 30MAY CX700 BKK-HKG 08.15-12.10 

03JUN  CX709 HKG-BKK 22.25-00.15 
 9,777 12,777 12,777 3,000 7,900 

 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วม คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้ง

ขอวซีา่อกีคร ัง้ (เนือ่งจากทางประเทศฮอ่งกง ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศ

ฮอ่งกงใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคไ์ปพ านกัระยะส ัน้เพือ่การทอ่งเทีย่วใน

ประเทศฮอ่งกงไมเ่กนิ 30 วนั) กรณีมกีารประกาศใหย้ ืน่ขอวซีา่กระทนัหนักอ่นการเดนิทาง 

(ยกเลกิมาตรา 144) จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยืน่

ธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วนัท าการ) 4,150 บาท (ยืน่แบบ

เรง่ดว่นพเิศษ) โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี ** 

 



** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่น

หนึง่ จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อก

จากส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท **  

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์100 USD  

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน 

นกัศกึษา คร ูธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที่

ตอ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด 

เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมี

การเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ** 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Cathay Pacific กรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Cathay Pacific แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท า

ใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลง

ต ัว๋ขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ทกุกรณี อกีท ัง้ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บเพิม่ 

และหรอื ลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัทีเ่ดนิทาง

ของต ัว๋เครือ่งบนิเดมิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกงและสาย

การบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบการท างานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ 

จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี ้** 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบุ ชัน้ Economy Class รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 



 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิ

ตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม   

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงือ่นไขที่ทาง

บรษัิท กับ สายการบนิ Cathay Pacific คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋า

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั 1 ชิน้ เท่านัน้ และ สัมภาระทีถ่อืขึน้

เครือ่ง มนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอื

สัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 

บาท/ทรปิ/ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ 

เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด ้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนาม

บรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้

ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่น



ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ 

ทัง้นี ้กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การ

บรกิารของรถบัสน าเทีย่วฮอ่งกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวัน

ละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 

เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทน

ในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิาร

บางสว่นทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจ

พบ หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้

หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่ง

สนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ที่

ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้น

กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยนืยันการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณี

ที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกตั๋ว

เครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 

วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิ เป็นตั๋วเครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ 

(กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทาง

ไป - กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่น

ตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นั้น ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที่มา

ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 



- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณี

ตั๋ว Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทาง

การเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุม

จากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีที่ท่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทาง

การเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคีภัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ 

หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็น

ปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด หรือบางส่วน

ใหก้ับทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทาง

เสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , 

การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยั

ธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  



- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึ่ง 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง 

Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง 

ถงึวนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

-          ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 

ของ 

        คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

-   ** ยกเวน้ พีเรียดที่มวีันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อน

เดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิาร

ทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิาร

ทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่ง

ตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่า่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบ

ลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออก

เอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ



คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ

แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนนิการต่างๆ ที่เกดิข ึน้จรงิส าหรับการ

ด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทาง

ไป - กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง

ทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นั้น ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านที่มา

ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน 

หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทาง

การเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภัีย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนือการควบคมุจาก

ทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีทีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่น

ของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วน

ใหก้ับทา่นในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือ

สิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทาง

เสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 



 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , 

การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยั

ธรรมชาต ิ, การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึ่ง 

หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง 

Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่

และ 1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไมม่คี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บตามจรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง 

ถงึวนัสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

- ในกรณีทีต่อ้งท าวซี่าขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท แบบ 

Double (ปรกตใิชว้ซีา่กรุป๊) 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัตใิหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผู ้

จอง โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื 

ไลน ์ทีท่า่นสะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย 

และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ี่

สะดวกใหต้ดิต่อกรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู ้

เดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบต่อค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกลุ และ อืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 

30 กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกค่าระวางน ้าหนัก

เพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บ

เพิม่ กรณีทีก่ระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่

เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร 

(9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม 

ไม่สามารถน าของเพลง และ ของมีคนขึน้บนเครื่องได ้กรณีที่ท่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย 

จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพือ่โหลดลงใตท้อ้งเครือ่ง หากไปถงึดา่นตรวจสัมภาระและยังอยูใ่น

กระเป๋าถอืขึน้บนเครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีทุ่กชนดิ กรมการขนสง่ทางอากาศ

ระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา้ (IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการน า

แบตเตอรีข่ ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ แตส่ามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุังนี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถน าขึน้

เครือ่งไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 

Wh.) สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไม่

อนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 



 กรณีที่ตอ้งมีการเดินทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทีส่ัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นที่

โดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระ

ของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศฮอ่งกง 

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศฮอ่งกง ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ

จากประเทศฮอ่งกง และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศฮ่องกงจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 30 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศฮ่องกง มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูก

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

** หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั ** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 

 


