
 
 
 

 

 

 

 

HKG04 ฮ่องกง นองปิง เซินเจ้ิน จไูห่ มาเกา๊  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กระเชา้นองปิง - 

พระใหญว่ดัโปหลนิ - ซติ ีเ้กท เอาทเ์ล็ท - เมอืงเซนิเจ ิน้ - หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์                      

พเิศษ !! เมนเูป๋าฮอื และ ไวนแ์ดง                                             (-/-/D) 

 

01.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K สายการบนิ HONG 
KONG AIRLINES โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเชค็อนิและหวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่
อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจบั 
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
04.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX 762 ** บรกิาร Snack และ น ้าดื่มบนเครื่องบนิ / ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4 
ชัว่โมง 45 นาท ี**  

09.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิน่ จะเรว็กว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง **  

 
 

         
  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

** เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิ์น เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรม ** 
 น าท่านเดนิทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตุงชุงสู่

ที่ราบนองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ 
สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร น า
ท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลนิ (Polin Monastery) เพื่อใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโปหลนิ หรอื 
นิยมเรยีกว่าพระใหญ่แห่งเกาะลนัเตา เพื่อเป็นสริมิงคล ** ในกรณีทีก่ระเชา้นองปิง งดใหบ้รกิาร ไม่ว่า
เหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นนัง่รถโดยสารของทางนองปิง เป็นการ
ทดแทน **                 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) หรอืนิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระ
สรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34  

 เมตร องค์พระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใต้จากนัน้อสิระให้ท่านได้สมัผสักบั
หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้ง
มากมาย บรเิวณหมู่บา้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิ
และวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั  

 น าท่านเดนิทางสู่ ซิต้ี เกท เอาท์เลท็ (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของฮ่องกง อยู่
ใกลก้บัสนามบนิฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้กระเชา้ไปไหว้พระ
ใหญ่นองปิง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและ
นักท่องเที่ยวต่างพากันมาช้อปป้ิงกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมี
รา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food Republic , ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม 
Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate Outlet มแีบรนดต่์างๆใหเ้ลอืกมากกว่า 90 แบรนด ์
เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph 
Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , 
Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ Timberland 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซ าจัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจ าเป็นต้องรบั

สมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  

หมายเหตุ :ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางมจี านวนไมถ่งึ 15 ท่าน ทางบรษิทัขออนุญาตเิปลีย่นการขา้มแดนจากฮ่องกงสู่เซนิ

เจิน้เป็นรถไฟ 

 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง

ชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื 

เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีง

หมูบ่า้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และ

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
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


 
 

ความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลูก

สรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

 น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์อง

นกัชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ป

ป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้ง

ในตกึจะมสีนิค้าพื้นเมอืงมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเทา้ ซึง่เป็นสนิค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมสารพดั

ยีห่้อชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มี

วางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 

1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที่สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบั

ของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะก็ว่าได้ แยก

ไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดี

เป็นอยา่งมาก  

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง        

พกัท่ี FX HOTEL , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 2 เมืองเซินเจ้ิน - วดักวนอ ู- ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านผ้าไหม - เมืองจไูห่ - ด่านกงเป่ย - 

สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดรู้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชวว์ฒันธรรม       (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ

กตญัญรููคุ้ณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของ

ความเขม้แขง็เดด็เดี่ยวองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปัิญญาเลอ

เลศิมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลี่ยงพล ้า

แก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ 

ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ



 
 

ดา้น  น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , 

ร้านผ้าไหม (Chinese Silk Shop) ศูนยร์วมสนิค้าพื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีง คุณภาพดีของเมอืง ท่าน

สามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระและ

ดูแลสมัภาระผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการ

เดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 

45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน  “จูไห่” ได้รบัการยกย่องจาก

สหประชาชาตใิห้เป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี” น าท่านเดนิทางสู่ สวนยวนหมิง

หยวน หรือ พระราชวงัฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง

มากแห่งหนึ่ง ปัจจบุนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดรูอ้นกจ็ะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดู

รอ้นตัง้อยูท่ีห่ยวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาท าลาย พระราชวงัฤดูรอ้นจงึถูกสรา้งใหม่ทีอ่ีเ๋ห

อหยวนพระราชวงัฤดูรอ้นทีห่ยวนหมงิหยวนถูกสรา้งขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิางซี และถูกเผา

ท าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝ่ินครัง้ที่สองปัจจุบนัหยวนหมงิ

หยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัที่เป็นร่องรอยของพระราชวงัเก่า โดยซากที่เหลอืนัน้มแีต่พระราชวงั

ส่วนทีส่รา้งเป็นแบบยโุรปซึง่ใชห้นิสรา้งเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจนีดัง้เดมิ ซึง่ใช้ไมส้รา้งนัน้ไม่เหลอืซาก

เลย จนท าใหค้นคดิว่าพระราชวงัทีน่ี่แต่เดมิเป็นแบบยุโรป ทัง้ทีจ่รงิๆส่วนนี้เป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พืน้ที่

ส่วนใหญ่ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะทีก่วา้งใหญ่ รฐับาลจนีเคยมแีผนทีจ่ะสรา้งพระราชวงัในหยวนหมงิ

หยวนขึน้มาใหมเ่หมอืนกบัทีท่ ากบัสิง่ก่อสรา้งหลายแห่งในปักกิง่ แต่สุดทา้ยก้ตดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้

เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนี้ทีจ่รงิแบ่งเป็นสาม

ส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบนัทางเขา้หลกัของทีน่ี่อยู่ทีฉ่ี่ชุน

หยวน 

ชมโชว ์วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแต่งกายต่างๆ 

อาทเิช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิี

ต่างๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด้ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาต

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน) 

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

 



 
 

วนัท่ี 3    เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี - ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ - เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า - ซาก

โบสถเ์ซนต์ปอล - จตุรสัเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ - เดอะ ปาริเซียน มาเกา๊ – เมืองจู่ไห

                                                                               (B/L/D) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร

แมนตกิ ซึง่ทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ 

และทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเก้าอี้ หรอืมา้นัง่

ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนั

มากมาย  

น าท่านผ่านชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 

สญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกัสูง 8.7 เมตร 

น ้าหนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้

บนใบหน้าถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบรูณ์รุง่เรอืงแห่งเมอืงจไูห่นัน่เอง 

ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ ก็ต้องแวะเวยีนกนัไปเยี่ยมเธอ น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ 

(Chinese Herbal Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืก

ซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู เป็ดปักก่ิง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) เป็นพื้นที่บนชายฝัง่ทางใต้ของประเทศจนี ปกครองโดย

ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจนี ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษที ่

16 อ านาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรฐัประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขต

ปกครองพิเศษของจีน มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่าง

ครสิต์ศตวรรษที่ 16 และ ครสิต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศยัอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็น

ภาษาแม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษกม็พีดูดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมา

เก๊า ค าว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาว

โปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝัง่ที่มาเก๊าตรงบริเวณวดันี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร 

ชาวบา้นตอบไปว่า "มา่ก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรือ่ยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตู

อนัโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายุไต้ฝุ่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 

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%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%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_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
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


 
 

1835 จนเหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์ส าคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 

1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี น าท่านเดนิทางสู่ 

จตุรสัเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจตุัรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์

ประวตัศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูสามเหลีย่มยาวและเชื่อมต่อ , Largo ท า 

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

ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตุัรสัไดร้บัการตัง้ชื่อตาม Leal Senado ซึง่เป็นสถานทีน่ัดพบของชาวจนี

และโปรตุเกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึง่ตัง้อยู่ตรงหน้าจตุัรสัทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปัจจุบนั 

สวนเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่ตรงกลางของจตุัรสัเน้ือเรื่องรูปปั้นทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่

เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปั้นถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็นผูร้บัผดิชอบการตายของ

ทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูกสรา้งขึน้และยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตุัรสัมี

สไตล์ยุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งได้รบัการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  น าท่านเดนิทางสู่ 

เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรใูนมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรอง

หลายพนัห้อง มหี้องคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ให้บรกิาร และมคีาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดบั

ไฮโซมาเล่นกนัเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่าย

ระดบัโลกรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารส าหรบัผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอิตาลี่ แบบจ าลองด้วยเช่นกนั ในส่วนที่เป็นตวัตึก ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มี

พืน้ที่มากถงึ 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ที่ตัง้อยู่แบบ

เดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี และยงัเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายใน

ตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และที่โดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ทีว่าด

ลวดลวยเอาไว้อย่างวจิติรบรรจง ส าหรบัพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร 

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

เครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถง

ขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการจดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนัดพเิศษ

ต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นต้น และถ้าใครทีร่กัการช้อปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มา

เก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จดัแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปป้ิงมากถึง 

150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ ัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์

คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรบั

นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลา

เหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบดา้นนอกอกี

ด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสฟ้ีาสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของ

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%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


 
 

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอื

กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัระดับการใหบ้รกิารทีท่่าน

ต้องการ สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่หวัหน้าทวัร)์ บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า 

(The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจาก

เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึง่มขีนาดเลก็กว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูง

เทยีบได้กบัตึก 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรี้านอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตวัเมื่อปลายปี 

2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ที่นี่มหี้องพกัสูงสุดถงึ 3 ,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่

สปา Health Club สระว่ายน ้า คาสโิน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอย่างหรหูราลง

ตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินที่แทจ้รงิ โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชื่อด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสรา้งชื่อก้อง

โลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซือ้ตัว๋ทีช่ ัน้ 5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขึน้

ลฟิต์ โดยจะมคี่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้ Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 

ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 

98 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตัว๋ชมววิใน

ชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 

เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)  

ค า่          บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัท่ี 4    เมืองฮ่องกง - รีพลสั เบย ์- วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน - ร้านจิวเวอร่ี – ถนนนาธาน - ย่านจิม

ซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                          (B/L/-) 

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแล

สมัภาระผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชน

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

ปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น ้าจเูจยีงและทะเลจนี

ใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. 

และประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตที่มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากร

ฮ่องกง 93.6% มเีชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และ

ยงัใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจ้าแม่ทนิโห่วซึ่งท า

หน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่าน

นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อ

กนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ห่านย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว

จนีให้ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลกึถึงต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที่

ประเทศจนียงัไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี้ แต่ละแคว้น  ต่างปกครองกนัเองและมี

การต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมา

ว่า ขณะนัน้เองยงัมนีักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ า

เกรงต่อก าลงัพลที่กลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ 

ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกล้า มคีวาม

เชื่อว่าเมื่อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ี

มอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านาน

มาจนทุกวนัน้ี เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่

อยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมี

รูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมอีาวุธรบของทหารแบบ



 
 

โบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองด้านละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะต้องหมุนกงัหนั หรอืที่

เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะต้องตกีลอง

ใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จดุทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยู่กลางแจง้ ส าหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง 

ทางวดัจะจดัเป็นชุด ส าหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนัน้จะมกีระดาษไหว้

เจา้ 1 ชุด , ธูปมงักรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 ก า พอซือ้ธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้

เจา้หน้าทีช่่วยจดุไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หน้าทีจ่ดุธปู ใหเ้ราน ากระดาษไหวเ้จา้ทีไ่ดม้า เขยีนชื่อ นามสกุล 

วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา 

น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงค์

ทีม่าท าบุญวดันี้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหนัหน้าเขา้วดั ไหว้พร้อมบอกชื่อ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเลก็ทัง้3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื่อไปปักดา้นใน 

6. ส่วนทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เขา้มาสกัการะท่านด้านใน และยนือยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหมึา

ของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน่ 

และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกงัหนั ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปัน้ท่านแชกง 

2. วธิหีมนุกงัหนั ใหห้มนุ 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชื่อว่า "กงัหนัน าโชค" จะหมุน

แต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการทีถู่กบอกต่อ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครัง้ 

3. ก่อนที่จะออกจากวดัอย่าลมืตีกลองให้เสยีงดงัสนัน่เพื่อให้พรนัน้สมปรารถนาและให้ดงัทัว่ฟ้า

ดนิ (มเีคลด็ลบัคอืหากไหวพ้ระก่อนเทีย่ง ใหต้รีะฆงัก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้กีลอง

ก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดบัพธิกีรรมทีถู่กตอ้ง) 

4. ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้งัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธูป 3 

รอบ และขอพรใหก้งัหนัน าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 



 
 

5. ส าหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใส่ในรถเขน็ มจีุดใส่อยู่บรเิวณดา้นหน้า ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย 

โดยทีจ่ะมเีจา้หน้าทีช่่วยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และ

เสี่ยงเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงยีบ 

ใบไม้ใบหญ้าได้รบัการดูแลอย่างพิถีพถิัน วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝัง่

แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ

เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่

การขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อยา่งใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้

ด้ายแดง หรอืเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสี้ยวพระจนัทรอ์ยู่ด้านหลงัประทบัอยู ่

ซึง่ชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ต้องใชด้า้ยแดงผูน้ิ้ว

เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหว่างพธิี น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) 

เพื่อ เลอืกซื้อ เครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที่ท่านรกั หรอื

เลอืกซือ้เป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูป

กงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่  และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยู่

ใกลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ท าใหท้ีน่ี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงทีน่ักท่องเทีย่วหลาย

คนนิยมมาแวะช่วงขากลบั น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนยร์วมสนิค้า

พื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่    น าท่าน

เดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่กบัการช้อปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha 

Tsui) มกัจะตัง้ต้นกนัที่ สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกฬีา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า , 

กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิค้าแบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อน

มากมายม ี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้

เรยีงรายกนัและมทีางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได ้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เชก็

แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

21.45  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG 
KONG AIRLINE เที่ยวบนิที่ HX 761 ** บรกิาร Snack และ น ้าดื่มบนเครื่องบนิ / ใช้เวลาบนิ
โดยประมาณ 2 ชัว่โมง 15 นาท ี** 

23.55 เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ 
ประทบัใจ 

** เน่ืองจากมีหลายไฟลทบิ์น เชค็ไฟลท์การเดินทางท้ายโปรแกรม ** 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 
 

 

 

 

   

 

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บิน

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

** 

อตัราคา่บรกิารอตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการ

เดนิทาง 

รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กต า่

กวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดือนตลุาคม 2561 

07 – 10 ตลุาคม 61 07OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

10OCT  HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
12,999 15,999 3,500 7,900 

11 - 14 ตลุาคม  61 11OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20 

15OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35 
14,999 17,999 4,000 8,900 

14 - 17 ตุลาคม  61 

BUS 1 

14OCT HX762 BKKHKG 04.40-09.00 

17OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
13,999 16,999 3,500 7,900 

14 - 17 ตุลาคม  61 

BUS 2 

14OCT HX780 BKKHKG 03.35-08.05 

17OCT HX761 HKGBKK 21.45-23.55 
13,999 16,999 3,500 7,900 

21 - 24 ตลุาคม  61 21OCT HX768 BKKHKG 08.25-12.20 

25OCT HX769 HKGBKK 00.35-02.35 
14,999 17,999 4,000 8,900 



 
 

เดือนพฤศจิกายน 2561 

08-11 พฤศจิกายน 61 
08NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

11NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20 
13,999 16,999 3,500 7,900 

22-25 พฤศจิกายน 61 
22NOV HX762 BKKHKG 03.20-06.55 

25NOV HX761 HKGBKK 23.50-02.20 
13,999 16,999 3,500 7,900 

29 พฤศจิกายน –        

2 ธนัวาคม 61 

29NOV HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

02DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20 
13,999 16,999 3,500 7,900 

เดือนธนัวาคม 2561 

05-08 ธนัวาคม 61 
05DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

08DEC HX761 HKGBKK 23.50-02.20 
13,999 16,999 3,500 7,900 

13-16 ธนัวาคม 61 
13DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

16DEC HX779 HKGBKK 21.10-23.05 
14,999 17,999 4,000 8,900 

30 ธนัวาคม –           

2 มกราคม 61 

30DEC HX780 BKKHKG 04.00-08.10 

02JAN HX761 HKGBKK 23.50-02.20 
17,999 20,999 4,000 8,900 

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 ** 
 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจาก

โปรแกรมทวัร ์100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง ใน

นามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอรี่ ฯลฯ ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบั

ราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่าน



 
 

แวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลกูคา้

ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจากท่าน

เป็นจ  านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / รา้น 

 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรอืคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไมส่ามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ชัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิัท กบั สายการบนิ 

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ

ไม่เกิน 20 กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ หรอืเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักฬีา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรรมธรรม)์ 

 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที่ประเทศจนี มปีระกาศให้ยื่นขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท (ยื่น

แบบเรง่ด่วน 3 วนัท าการ) 4,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

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

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระ

เงินมดัจ าจ านวน 10,000 บาท หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้อง

แจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง 

โปรแกรมที่เดนิทาง , พเีรยีดวนัที่เดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรอื ไลน์ ที่ท่าน

สะดวก 



 
 

 ส่งรายชื่อส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผู้

เดนิทางครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่

ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

หน้าแรกทีม่รีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ 

อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารที่ช าระ

มาแล้วทัง้หมดทัง้นี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการ

เตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 
 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่าง

น้อย 20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพี

เรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

หกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศ

ที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์

ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน

ในกรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ 

กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 



 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู้

เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อให้ทุกท่านเดนิทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื 

เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้

วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ 

, การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วฮ่องกง 

ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนั

เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้ น้ี  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วนที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึน้ และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบิน หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่

อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ย

ก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือ



 
 

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออก

ตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบินเรยีบร้อยแล้ว ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบ

กรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบักระบวนการและ

ขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบั

พร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และ

บรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกนั ได้นัง่ดว้ยกนั อย่างที่ดี

สุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระบบ

การจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจาก

ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อ

จลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่ง

เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจาก

สาเหตตุ่างๆ  



 
 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , 

การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้า

ได ้ 

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่

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

ไมม่คี่าใชจ้า่ยเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย 

ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 


