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ฮ่องกง มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน เฮงเฮง รวยรวย 

ข้ามสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก(4วนั2คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิดว้ยสายการบนิ Hongkong Airline (HX) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถ์

เซนต์ปอล – จตุรสัเซนาโด้ – ร้านของฝาก – เดอะเวนีเซียน – เดอะปารีเซียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – จไูห่   

พิเศษ !! เมนูเป่าฮ้ือ และ ไวน์แดง                                                                                                      (-/-/D)         

01.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ K สายการบนิ HONG KONG 
AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่
ศลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

04.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน 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 เคาน์เตอร์เชค็อนิ K สายการบนิ HONG KONG 
AIRLINES โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ 
หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่
ศลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** 

03.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX780 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

08.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ จะเรว็กวา่ประเทศไทยประมาณ 1 ชัว่โมง ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยรถโค้ช (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจ าทาง นัง่รวมกบั

ผูโ้ดยสารท่านอ่ืน) ผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก ฮ่องกง-มาเกา๊ สะพานแห่งนี้มคีวามยาวทัง้สิน้ 55 

กโิลเมตร เชือ่มระหวา่ง ฮ่องกง มาเก๊า และเมอืงจูไห่บนแผน่ดนิใหญ่ของจนี ซึ่งความส าเรจ็ของการสร้างสะพาน

แห่งนี้ทางการจนีนบัวา่เป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่    

น าท่านขา้มด่านสู่เมืองมาเกา๊ เป็นพื้นที่บนชายฝ ัง่ทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน 

พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในจนี ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่16 อ านาจอธปิไตยเหนือมาเก๊าได้

ย้ายไปที่สาธารณรฐัประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มาเก๊าได้มีบทบาทที่มี

อทิธพิลต่อจนีและตะวนัตกโดยเฉพาะระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ ครสิตศ์ตวรรษที ่19 ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในมาเก๊า

ส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษกม็พีูดดว้ย 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ค าว่า 

"อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของค าวา่ "มาเก๊า" ในปจัจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนกัเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทางมาขึน้ฝ ัง่

ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นวา่เกาะนี้ชือ่วา่อะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกส

จงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง 

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตูอนัโตนีโอ มา

เก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และ

พายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก

ประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ าคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 

1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์

คาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี น าท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนา

โด้ (Senado Square) เป็นจตัุรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วน

หนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวตัศิาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก 

เป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida 

de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัุรสัได้รบัการตัง้ชื่อตาม Leal 

Senado ซึ่งเป็นสถานทีน่ดัพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าจตัุรสัที่อาคาร 

Leal Senado ตัง้อยู่ในปจัจุบนั สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของจตัุรสัเนื้อเรื่องรูปป ัน้ทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ 

Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปป ัน้ถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผูร้บัผดิชอบการ

ตายของทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูกสร้างขึน้และยงัคงยนือยู่ในปจัจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตัุรสัมี

สไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  

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%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
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แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั อาหารและ

ขนมต่างๆจงึได้มรีสชาตทิี่เป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่าง น าท่านเดนิทางสู่ เดอะ 

เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลายพนัห้อง ถูก

ออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง 

ส าหรบัพืน้ที ่แบ่งเป็นคาสโิน มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial 

House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนนั

อกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการจดังานพเิศษ และถา้ใครที่

รกัการชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว เพราะที่นี่ได้จดัแบ่งพื้นที่ให้

นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตัง้อยู่

รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึ่งจ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพร้อมกบัเรอืกอนโดลามากกว่า 50 

ล า ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอื

กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัระดบัการให้บรกิารที่ท่านต้องการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร)์  
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อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืที่รู้จกักนัในนามของ หอไอเฟล
แห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ี่หน้าโรงแรม ซึ่งมขีนาดเลก็กว่า
ของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู่ 
เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่นี่มีห้องพกัสู งสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของ
โรงแรมตัง้แต่สปา Health Club สระวา่ยน ้า คาสโิน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอย่างหรูหรา
ลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินทีแ่ทจ้รงิ โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทางสถาปตัยกรรมและสิง่ปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล 
โดยเราจะต้องไปซื้อตัว๋ที่ช ัน้ 5 ในร้านขายของที่ระลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ โดยจะมคี่าใชจ้่ายใน
การชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ 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 , เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ด่านกงเป่ย ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที ่ตลาดใต้ดินกงเป่ย เป็นตลาดที่เสมอืน

เดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดงั

ต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบัส าหรบัคุณผูห้ญงิ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจไูห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่านด่านด้วย

ตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหวา่งด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 

ของประเทศจนี “จูไห่” ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี”  

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

พกัท่ี Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ี 2 จไูห่ – ถนนคู่รกั – สาวงามหวีหน่ี – วดัผูโ่ถว – เมืองเซินเจ้ิน – วดักวนอ ู– ร้านยา – ร้านครีมไข่มุก – ร้าน

ยางพารา – หลอหวู่ช้อปป้ิงเซน็เตอร ์– ชมโชวน์ ้าพ ุ 

พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิงและไวน์แดง                                                                       (B/L/D) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึ่ง

ทางรฐับาลเมอืงจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็น

ถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ได้มกีารน าเก้าอี้ หรอืม้านัง่ซึ่งท ามาส าหรบั 2 คนนัง่

เท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผอ่นกนัมากมาย น าท่านผ่านชม สาวงาม

หวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าว

เซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร น ้าหนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนีสาวงามที่

ยนืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอก

ถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นัน่เอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระโพธสิตัว์

กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ่งหรอืภาคหนึ่งของ

พระอมติาภพุทธเจา้ ซึ่งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสดจ็โปรดสตัวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนิรมติพระองค์ไป

ตามภพภูม ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่

เป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กนั

ว่าพระโพธิสตัว์กวนอมิมทีี่ประทบัอยู่ที่ดนิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บน

ภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดยี เมื่อราว 

พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษา

ธรรมขากลบัได้เชญิองค์เจ้าแม่กวนอิมกลบัมาด้วย ระหว่าง

ทางเจอพายุจงึต้องแวะพกัที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก 

จนเชือ่วา่องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทีไ่หน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่ง

นี้ จงึได้สร้างศาลเพื่อประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์

เปรยีบเชน่ทีป่ระทบัของเจ้าแม่กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนี้คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซวั) หนึ่งในสี่

ภูเขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่ของจนี    
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซ าจ ัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจ าเป็นต้องรบัสมัภาระ

และดูแลสมัภาระผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  

 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑล

กวางตุ้ง ประเทศจนี เมืองเซินเจิ้น เป็นเมอืงชายแดน

ริมฝ ัง่ตรงข้ามกบัเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตาราง

กโิลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืง

เซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑล

เซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้าน

ชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลอืกให้เป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษท าให้มีความเจรญิ และความทนัสมยั

ภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์

อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พร้อม

ทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

  น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพ

เจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความกตญัญู

รู้คุณความ ความจงรกัภกัด ีความกล้าหาญ และ โชค

ลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความ

เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็น

คนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และ

ไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้

ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม 

และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย ์

หรอืบรวิารทีไ่วใ้จได้นัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึ

นิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อ

ตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น 

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

(Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็น

ของฝากไดท้ีน่ี่  

 น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัย์ของนักชอ้ปป้ิง 

เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซินเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดงึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีก

ที่นี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ข้างในตึกจะมสีินค้าพื้นเมอืง

มากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้ชือ่ดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุช

ชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 

100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 

200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวาม

คลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะก็

วา่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดี

เป็นอย่างมาก  

 หลงัอาหาร ชมโชวน์ ้าพ ุShekou Sea World Music Fountain เป็นโชวน์ ้าพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงเซิน

เจิน้ ชมโชว ์SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวนัจนัทร)์**โชวน์ ้าพุเตน้ระบ าแห่งใหม่ของ

เซินเจิ้น ฉากหลงัเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่เป็นของ

ประธานาธิบดฝีรัง่เศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนชื่อเป็น Minghua 

ทอดสมอที ่She Kou เมอืงเซนิเจิน้อย่างถาวร การแสดงทีม่คีวามตื่นเตน้อลงัการกบัแสง ส ีและไฟ ให้ท่านได้ชม

โชวอ์ย่างใกลช้ดิ  

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนู เป็ดปักก่ิงและไวน์แดง 

พกัท่ี Shanshui Trends Hotel , Shenzhen หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ี 3 เมืองเซินเจ้ิน – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า - โรงงาน

เครื่องประดบั – ร้านหยก – รีพลสัเบย ์– จิมซาจุ่ย – สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก            พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                                                                                       

(-/L/D)                                                          

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถไฟ** ท่านจ าเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นด่าน
ด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน **  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ ัง่ทางใต้ของประเทศ
จีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น ้าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จกัในสกายไลน์ 
(Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตที่มปีระชากร
อยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น 
ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ตดิ ซึ่งประชากรจ านวนมากหนี
สงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งที่ประชาชนชาวจนีให้
ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้เพื่อระลึกถงึต านาน
แห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที่ประเทศจนียงัไม่ได้รวมประเทศ
เป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปจัจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเอง
และมกีารต่อสู้เพื่อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงห
มวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เอง
ยงัมนีักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขต
แดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ าเกรงต่อก าลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทพั
ของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อต้านขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ 
ท่านใช้สญัลกัษณ์รูปกังหนั 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกน า
ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพา
สญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ที่ใดๆ กงัหนันี้จะช่วยเสริมสิรมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมีอ านาจเขม้แขง็ เสริม
ก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่
แลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที่เก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่  วดัเรอืน
ใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรูีปป ัน้สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดั
แห่งนี้ ซึ่งทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้
วดัแชกงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออก
จากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล   
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสีย่งเซยีมซี
สุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงยีบ ใบไม้ใบหญ้าได้รบัการ
ดูแลอย่างพถิพีิถนั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ ัง่แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซียน 
ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจ้าจนีหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลกัของวดัคอื
เทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใชก่ารขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการ
เดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป ัน้สทีองมเีสี้ยวพระจนัทร์
อยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้ว
เอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้าง
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จ้าแม่กวนอมินัน้เป็นเทพเจ้าแห่ง
ความเมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลอื นอกเสยีจากนี้ที่นี่ยงั
ขึน้ชือ่ในเรื่องเซยีมซทีีแ่ม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีด้วย โดยคนส่วนใหญ่จะนิยมไป
ในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบัเซ่นไหวพ้ร้อมซอง
แดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิ
ตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมจี านวนเงินที่ทางวดัจะเขยีนไวม้ากน้อยแล้วแต่
โชคถ้าหากเราประสพความส าเร็จเมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมชีาว
ฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซื้อ เครื่องประดบัที่สวยงาม ไม่เหมอืน
ใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซื้อเป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะสวยงาม 
โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมที่มชีื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทัว่โลก ที่ถือก าเนิดขึน้ที่นี่ และเพราะห้าง City Gate 
Outlet อยู่ใกลก้บัสนามบนิมาก นัง่รถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ท าให้ที่นี่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่นักท่องเที่ยวหลาย
คนนิยมมาแวะช่วงขากลบั น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มี
ชือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่     

 น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยที่สุดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องมรูีปป ัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิและ

เทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชือ่กนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุเพิม่ขึน้ 3 ปี 
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น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 
มกัจะตัง้ตน้กนัที ่สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนงั , เครื่องกฬีา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ 
และสนิค้าแบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมี Shopping Complex 
ขนาดใหญ่ชือ่ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิ
ทะลุถงึ กนัได ้
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 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 โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

หรือ 

วนัท่ี 4     กรงุเทพ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                                                                            (-/-/-)                                                          
02.00+1 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ HONG KONG 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่HX767 

** บรกิารอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

04.10+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
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**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ และหลายเวลาบิน โปรดดรูายละเอียดไฟลท์บินท้ายโปรแกรม**           

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการ
เดนิทาง 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคา ผูใ้หญ่  
พกั 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต ่า
กว่า 18 ปี 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

04-07 พ.ค. 62 04MAY HX780 BKKHKG 03.35-08.05 
07MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 9,989 12,989 3,000 

10-13 พ.ค. 62 10MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00 
13MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 9,989 12,989 3,000 

11-14 พ.ค. 62 11MAY HX762 BKKHKG 04.40-08.50 
14MAY HX767 HKGBKK 02.00-04.00 9,989 12,989 3,000 

17-20 พ.ค. 62 
17MAY HX762 BKKHKG 04.40-09.00 
20MAY HX767 HKGBKK 02.00.04.00 9,989 12,989 3,000 

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 

5-7 ม.ิย. 62 HX780 05JUN BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 07JUN HKGBKK HK21 2355 0155+1 9,989 12,989 3,000 

9-11 ม.ิย. 62 HX762 09JUN BKKHKG HK21 0440 0900 
HX761 11JUN HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

12-14 ม.ิย. 62 HX780 12JUN BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 14JUN HKGBKK HK21 2355 0155+1 9,989 12,989 3,000 

13-15 ม.ิย. 62 HX780 13JUN BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 15JUN HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

20-22 ม.ิย. 62 HX762 20JUN BKKHKG HK21 0415 0820 
HX761 22JUN HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

23-25 ม.ิย. 62 HX780 23JUN BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 26JUN HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

27-29 ม.ิย. 62 HX780 27JUN BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 29JUN HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

4-6 ก.ค. 62 HX762 04JUL BKKHKG HK21 0415 0850 
HX767 07JUL HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

14-16 ก.ค. 62 HX762 14JUL BKKHKG HK21 0440 0900 
HX767 17JUL HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

19-21 ก.ค. 62 HX762 19JUL BKKHKG HK21 0440 0900 
HX767 22JUL HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

25-27 ก.ค. 62 HX780 25JUL BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 27JUL HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 
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26-28 ก.ค. 62 HX762 26JUL BKKHKG HK21 0440 0900 
HX767 29JUL HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

4-6 ส.ค. 62 HX780 04AUG BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 07AUG HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

8-10 ส.ค. 62 HX780 08AUG BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 10AUG HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

10-12 ส.ค. 62 HX762 10AUG BKKHKG HK21 0440 0850 
HX761 12AUG HKGBKK HK21 2145 2355 13,989 16,989 3,000 

15-17 ส.ค. 62 HX780 15AUG BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 17AUG HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

16-18 ส.ค. 62 HX762 16AUG BKKHKG HK21 0440 0900 
HX761 18AUG HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

22-24 ส.ค. 62 HX762 22AUG BKKHKG HK21 0415 0820 
HX761 24AUG HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

25-27 ส.ค. 62 HX780 25AUG BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 27AUG HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

1-3 ก.ย. 62 HX780 01SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 03SEP HKGBKK HK21 2145 2355 9,989 12,989 3,000 

5-7 ก.ย. 62 HX780 05SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 07SEP HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

8-10 ก.ย. 62 HX780 08SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 11SEP HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

15-17 ก.ย. 62 HX780 15SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 18SEP HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

19-21 ก.ย. 62 HX780 19SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX761 21SEP HKGBKK HK21 2245 0045+1 9,989 12,989 3,000 

29ก.ย.-1ต.ค.62 HX780 29SEP BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 02OCT HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

11-13 ต.ค. 62 HX762 11OCT BKKHKG HK21 0440 0900 
HX767 14OCT HKGBKK HK21 0200 0400 10,989 13,989 3,000 

12-14 ต.ค. 62 HX762 12OCT BKKHKG HK42 0440 0850 
HX767 15OCT HKGBKK HK42 0200 0400 13,989 16,989 3,000 

19-21 ต.ค. 62 HX762 19OCT BKKHKG HK21 0440 0850 
HX767 22OCT HKGBKK HK21 0200 0400 10,989 13,989 3,000 

22-24 ต.ค. 62 HX780 22OCT BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 25OCT HKGBKK HK21 0200 0400 9,989 12,989 3,000 

24-26 ต.ค. 62 HX780 24OCT BKKHKG HK21 0335 0805 
HX767 27OCT HKGBKK HK21 0200 0410 9,989 12,989 3,000 

25-27 ต.ค. 62 HX762 25OCT BKKHKG HK21 0440 0900 
HX767 28OCT HKGBKK HK21 0200 0410 9,989 12,989 3,000 

26-28 ต.ค. 62 HX762 26OCT BKKHKG HK21 0440 0850 
HX761 28OCT HKGBKK HK21 2350 0220+1 9,989 12,989 3,000 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์100 

USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!* 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพืน้เมือง ในนามของ
ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทาง
บริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน
ทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / 

คน / ร้าน 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมี

การเปล่ียนแปลง ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ช ัน้Economy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

HONGKONG AIRLINE คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 20 

กิโลกรมั และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

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

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

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

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

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินเต็ม

จ านวนพร้อมกบัค่าวีซ่า หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อ

กลับระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758   
E-Mail:rakyimtour@gmail.com 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ
ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พร้อมระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมที่
เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง
ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ
จะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพร้อมยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พี
เรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชือ่คู่พกัของท่าน(ในกรณทีีท่่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์
โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ดินทาง 
ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินหรือ บตัรเข้าชมสถานที่
ต่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั เป็น
เหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ จ าเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียว
เพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 

วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพีเรยีดวนัที่เดนิทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
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 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทาง

ท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์ทัง้หมด หรอืบางส่วนให้กบั

ท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก
ท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง
ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน
เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 
, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ เป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดินทางกลบั
ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
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 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการ
บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้
มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อย
แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ
ออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ป
เป็นส าคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก
ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม  

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ 
สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือ
การควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมด
แลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั
เดินทาง  



 

 -23-  
 

RYRK190172 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก
มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ
เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มนี ้าดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


