
 

BHT9190154 ฮ่องกง เซินเจิ�น จไูห่ มาเกา๊  
เดินทาง มีนาคม – ตลุาคม #$%# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ Egypt Air (MS) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ�นเครืAองบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 8 ก.ก. ** 



 

วนัทีA F กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเชก็แลบ็กอ๊ก) - เมืองเซินเจิ�น                 (-/-/D)                                                        

FF.QQ คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิชั �น + เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ Q สายการบนิ Egypt Air โดยมี
เจ้าหน้าที�ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอินและหวัหน้าทวัร์ให้
คาํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ** ประเทศฮอ่งกงไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ** 

FR.#$ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air เที�ยวบินที� 
MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

FV.QQ เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเชก็แลบ็ก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิ�น จะเรว็กว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชั �วโมง ** 

                      หลงัผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเซินเจิ�น หรือ ซาํจั Aน , ซิม
จุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ทา่นจาํเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทุกทา่น **  

 เซนิเจิ�นเป็นหนึ�งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิฝั �งตรง

ข้ามกบัเกาะฮ่องกง มีพื�นที� 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ�น เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิ�นเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื�อปี ค.ศ. 

1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทาํใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีาร

จดัตั �งตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสาํนักงาน โรงแรม และสิ�งปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทั �งจาํนวนประชากรกเ็พิ�มขึ�นเป็น 

2 เทา่ 

คํAา           บริการอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร  

พกัทีA Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีA # เมืองเซินเจิ�น - วดักวนอ ู- ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา – หมู่บ้านลีAเจียง – หล่อหวู่ช้องปิ� ง

เซน็เตอร ์- เมืองจไูห่  พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิAงและไวน์แดง                                   (B/L/D)                                                                                                                           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื�อสตัย ์ความกตญัUูรูคุ้ณ

ความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมทีา่นเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี�ยว

องอาจไม่ครั �นครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมั �นคงดั �งขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การ

บูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลี�ยงพลํ�าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์

ดว้ยคนขา้งเคยีงที�ซื�อสตัย ์หรอืบรวิารที�ไวใ้จไดน้ั �นเอง ดงันั �น ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหท้่านเพื�อ

ความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆดา้น    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็น

ของฝากไดท้ี�นี�   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้าน ลีAเจียง (Lijiang) หมู่บา้นโบราณ จําลองเมอืงลี�เจยีง สถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ที�เพิ�ง

เปิดให ้นักท่องเที�ยวได้เขา้มาพกัผ่อนกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาต ิทั �งลําคลองและอาคารบ้านเรอืนโบราณ

ต่างๆ ที� ยงัคงอยูแ่ละมกีารปรบัปรงุบางสว่นของหมูบ่า้นตามแบบของเมอืงโบราณลี�เจยีง ทั �งนี�ทา่นยงัไดไ้ดส้มัผสั

ถงึความ เป็นจนีแคะซึ�งปัจจุบนัยงัคงมชีาวจนีแคะที�อาศยัอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี� แมว้่าชาวแคะจะมวีฒันธรรมและ

ภาษาที� แตกต่างเฉพาะตวัจากประชากร ภายในหมู่บ้านยงัมพีพิธิภณัฑ์ซึ�งบอกเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาของ

ชาวจนีแคะ ใหไ้ดศ้กึษาสาํหรบัท่านที�สนใจอกีดว้ย ภายในหมู่บา้นกย้งัมศีาลเจา้กวนอูซึ�งถอืว่าเป็นศาลเจา้ศกัดิ Y

สทิธทิี�ชาวแคะไดส้กัการะกราบไหวก้นัมานานนับรอ้ยปี นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ� ง เซ็นเตอร ์(Lowu 

Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนักชอ้ปปิ� ง เป็นหา้งชอ้ปปิ� งขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิ�น แหล่งชอ้ป

ปิ� งที�ดงึดดูขาชอ้ปทั �งหลาย นกัชอ้ปปิ� งสว่นใหญ่จะเรยีกที�นี�ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที�นี�จะเหมอืนมาบุญครอง

บา้นเรา ตกึสูง 5 ชั �น ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พื�นเมอืงมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบ

รนดเ์นมสารพดัยี�หอ้ชื�อดงัๆ ทั �งนั �น ไมว่า่จะเป็น กุชชี� อามานี� หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�

มวีางขายให้เลือกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 



 

ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย 

และดว้ยความที�สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี�มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนั

แทบจะทุกกระเบยีดนิ�ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอยา่งกบัแกะกว็่าได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบ

มาเทยีบกนั จงึทาํใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี�ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแล

สมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ ^__ เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่น

และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ +^-`_ นาท ีเมอืงจูไห่เขต

เศรษฐกจิพเิศษ a ใน ^ ของประเทศจนี “จูไห่” ไดร้บัการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์ห่ง

สาธารณรฐัประชาชนจนี”  

คํAา          บริการอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป็ดปักกิAงและไวน์แดง  

พกัทีA 365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า  

วนัทีA q    เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนีA  –วดัผู่โถว - เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า - ซากโบสถเ์ซนต์ปอล - จตุรสัเซ

นาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  – เมืองจไูห่   พิเศษ!! เมนูเป่าฮื�อ                                                                                                           

                                                                                                                                                            (B/L/D)                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นนั �งรถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที�สวยงามแสนจะโร 

แมนตกิ ซึ�งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัการพกัผอ่นหย่อนใจ และที�ได้

ชื�อว่าเป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี�ไดม้กีารนําเกา้อี� หรอืมา้นั �งซึ�งทํามาสําหรบั 2 

คนนั �งเท่านั �น จงึได้ชื�อว่าถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นที�นิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนัมากมาย นําท่านผ่านชม 

สาวงามหวีหนีA  หรือ จูไห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์ของเมอืงจูไห ่



 

บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึ�นจากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร นํ�าหนักโดยประมาณ a_ ตนั หวี

หนีสาวงามที�ยนืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิ�ว ริ�วชายผา้พดัพลิ�ว อุ่นรอยยิ�มทั �งบนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของ

เมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุง่เรอืงแห่งเมอืงจไูห่นั �นเอง ไม่ว่าใครไปเมอืงจไูห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยี�ยม

เธอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอนัศกัดิ Yสทิธิ Yของพระโพธิสตัว์

กวนอมิ พทุธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ�งหรอืภาคหนึ�งของ

พระอมติาภพุทธเจา้ ซึ�งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื�อเสดจ็โปรดสตัวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนิรมติพระองคไ์ป

ตามภพภูม ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง aa หน้า และ ปางที�

เป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ที�คนจนีเรยีกว่า “อาเนี�ย” เป็นต้น เชื�อกนัว่าพระโพธสิตัว์กวนอมิมทีี�ประทบัอยู่ที�ดนิแดน

ศกัดิ Yสทิธิ Y บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใต้ของประเทศอนิเดยี เมื�อราว พ.ศ. aa พระสงฆ์รูปหนึ�งเดนิทางไป

ประเทศจนีเพื�อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองค์เจา้แม่กวนอมิกลบัมาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุจงึต้องแวะพกัที�

เกาะแห่งหนึ�งเป็นเวลานานมาก จนเชื�อว่าองคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปที�ไหน ประสงคจ์ะอยู่ที�เกาะแห่งนี� จงึไดส้รา้งศาล

เพื�อประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ เกาะแหง่นี�จงึกลายเป็นที�ตั �งของปชูนียสถานอนัศกัดิ Yสทิธิ Y เปรยีบเชน่ที�ประทบั

ของเจ้าแม่กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนี�คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซวั) หนึ�งในสี�ภูเขาพระพุทธอนั

ยิ�งใหญ่ของจนี    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู เป่าฮื�อ  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช เป็นพื�นที�บนชายฝั �งทางใต้ของประเทศจนี ปกครองโดย

ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที�เก่าแก่ที�สุดในจนี ตั �งแต่ครสิตศ์ตวรรษที� 16 อาํนาจ

อธปิไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที�สาธารณรฐัประชาชนจนีในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มา

เก๊าไดม้บีทบาทที�มอีทิธพิลต่อจนีและตะวนัตกโดยเฉพาะระหว่างครสิตศ์ตวรรษที� 16 และ ครสิตศ์ตวรรษที� 19 ผู้

ที�อาศยัอยูใ่นมาเก๊าสว่นใหญ่พดูภาษากวางตุง้เป็นภาษาแม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตุเกส และภาษาองักฤษก็

มพีูดดว้ย นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื�อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที�สุดในมา

เก๊า คําว่า "อาม่า" นี� เป็นที�มาของคําว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สืบเนื�องมาจาก เมื�อนักเดินทางชาวโปรตุเกส 

เดนิทางมาขึ�นฝั �งที�มาเก๊าตรงบรเิวณวดันี� แล้วไดถ้ามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี�ชื�อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่า

ก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี�เรื�อยมา จนสดุทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี�เอง  

 

 

 

 

 

 



 

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโตนีโอ มา

เก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ�งถูกไฟไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถล่มในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพยีงซาก

ประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์สําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื�อปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมยันั �น เป็น

หนึ�งในโบสถ์คาทอลกิที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจตุัรสัเมอืง

มาเก๊า และเป็นส่วนหนึ�งของ Unesco ศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสี�เหลี�ยมผืนผ้ารูป

สามเหลี�ยมยาวและเชื�อมต่อ , Largo ทํา São Domingos ที�ปลายดา้นหนึ�งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที�

อื�นๆ ครอบคลุมพื�นที� 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตุัรสัไดร้บัการตั �งชื�อตาม Leal Senado ซึ�งเป็นสถานที�

นัดพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที� 16 ถงึ 18 ซึ�งตั �งอยู่ตรงหน้าจตุัรสัที�อาคาร Leal Senado ตั �งอยู่ใน

ปัจจุบนั สวนเล็กๆ ที�ตั �งอยู่ตรงกลางของจตุัรสัเนื�อเรื�องรูปปั�นทองสมัฤทธิ Yเบง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่

เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปั�นถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที� Mesquita เป็นผูร้บัผดิชอบการตายของทหารจนีค

วงิจํานวนมาก นํ�าพุถูกสร้างขึ�นและยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตุัรสัมสีไตล์ยุโรปและ

อนุสาวรยีห์ลายแหง่ไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื�อขนมขึ�นชื�อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยไดจ้ากที�นี� หมูแผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี� เนื�องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที�รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกนั อาหารและ

ขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื�อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่าง นําท่านเดนิทางสู่ เดอะ 

เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื�อโรงแรมหรใูนมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง มี



 

หอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินที�นักพนันและนักท่องเที�ยวระดบัไฮโซมาเล่นกนัเพื�อความ

สนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื�อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจา่ยระดบัโลกรวมอยูใ่นที�เดยีวกนั และ

ยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารสําหรบัผูต้้องการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี� แบบจําลองดว้ยเช่นกนั ใน

สว่นที�เป็นตวัตกึ ซึ�งเป็นที�ตั �งของโรงแรมและคาสโินนั �น มพีื�นที�มากถงึ 980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชั �น จนไดร้บั

การบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ที�ตั �งอยู่แบบเดี�ยวๆที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี และยงัเป็นอาคารที�มขีนาดใหญ่ที�สุดเป็น

อนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทั �งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และที�โดดเด่นที�สุด คงหนีไม่

พน้บนเพดาน ที�วาดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง สาํหรบัพื�นที� ที�แบ่งเป็นคาสโินนั �น มมีากถงึ 50,700 ตาราง

เมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื�อง 

Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื�อง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทั �ง ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ที�มทีี�นั �ง

มากถงึ 15,000 ที�นั �ง ไวส้าํหรบัการจดังานพเิศษ เชน่ การจดักฬีาชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็

บอล เป็นต้น และถ้าใครที�รกัการช้อปปิ� งนั �น การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว 

เพราะที�นี�ไดจ้ดัแบ่งพื�นที�ใหน้กัท่องเที�ยวไดช้อ้ปปิ� งมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้แบรนด์

เนม กว่า 350 รา้น ที�ตั �งอยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึ�งจาํลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบั

เรอืกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สาํหรบันักท่องเที�ยวที�ตอ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบ

เตม็ๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี� จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที�อยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชื�อมกบัทะเลสาบ

ดา้นนอกอกีดว้ย และที�โดดเด่นที�สุดในย่านชอ็ปปิ� งนี� คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ที�ถูกเพนทเ์ป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทาํใหค้นที�เดนิชอ้ปปิ� งอยูน่ั �น ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมค่าล่องเรอืกอนโดล่า 

ประมาณ a�_ เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื�นๆ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัระดบัการใหบ้รกิารที�ท่านต้องการ สามารถ

ตดิต่อสอบถามไดท้ี�หวัหน้าทวัร)์  

อิสระอาหารคํAาเพืAอสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 

บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรอืที�รูจ้กักนัในนามของ หอไอเฟล

แห่งเมอืงมาเก๊า ที�นี�จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรั �งเศส มาตั �งไวท้ี�หน้าโรงแรม ซึ�งมขีนาดเลก็กว่า

ของจรงิประมาณ a เท่า ความสงูเทยีบไดก้บัตกึ �� ชั �น บนหอไอเฟลแหง่นี� มรีา้นอาหารสุดหร ูและ จุดชมววิอยู ่

เปิดตัวเมื�อปลายปี �_a` เพื�อเฉลิมฉลอง ปี �_a� ที�นี�มีห้องพกัสูงสุดถึง �,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของ

โรงแรมตั �งแต่สปา Health Club สระว่ายนํ�า คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที�นั �ง ตกแต่งอย่าง

หรูหราลงตวัสไตล์อติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินที�แทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝรั �งเศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลที�ขึ�นชื�อดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ�งปลูกสรา้งชื�อกอ้งโลกอยา่งหอ

ไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซื�อตั �วที�ช ั �น 5 ในรา้นขายของที�ระลกึ Shop 550 (ยงัไมร่วมคา่ขึ�นลฟิต)์  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย   ** ท่านจําเป็นต้องรบั

สมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทุกทา่น **  

พกัทีA       q%$ ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า   

  

วนัทีA R      เมืองฮ่องกง - รีพลสั เบย ์- วดัแชกงหมิว - ร้านจิวเวอรีA – ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน  ย่าน

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

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรีA ** ท่านจําเป็นต้องรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระ

ผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั �งทางใต้ของ

ประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลี�ยมปากแมนํ่�าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นที�รูจ้กัในสกายไลน์ 

(skyline) ขยายและทา่เรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที� 1,104 กม. และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตที�มปีระชากรอยู่

อาศยัหนาแน่นที�สุดเขตหนึ�งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื�น ประชากร

ส่วนใหญ่ที�พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที�อยู่ตดิ ซึ�งประชากรจํานวนมากหนีสงคราม

และการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ a 

ชั �วโมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู ่รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสี�ยวแหง่นี� ที�สวยที�สุดแหง่หนึ�ง และยงัใชเ้ป็น

ฉากในการถ่ายทาํภาพยนตรห์ลายเรื�องมรีปูปั�นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึ�งทําหน้าที�ปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที�ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและ

เทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ�งเชื�อกนัว่าขา้มหนึ�งครั �งจะมอีายุเพิ�มขึ�น 3 ปี นําท่าน

เดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบสั ในช่วงจุดชมวิวกลางเขา (Mid-Level) สมัผสั



 

บรรยากาศบรสิุทธิ Yสดชื�น   ชมทศันียภาพเกาะฮอ่งกงและฝั �งเกาลูน และอาคารต่างๆ ที�ก่อสรา้งตรงตามหลกัฮวง

จุย้ เชน่ตกึเซน็ทรลัพลาซ่า  ตกึไชน่าแบงค ์และตกึอื�นๆ อนัเป็นที�ตั �งของธุรกจิชั �นนําของฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีAยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! ห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ�งที�ประชาชนชาวจนีให้

ความเลื�อมใสศรทัธามาเนิ�นนาน สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึตํานานแห่งนักรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที�ประเทศจนียงัไม่ได้

รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี� แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื�อช่วงชงิอาณาจกัร

น้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ�งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนั �นเองยงัมนีักรบเอกชื�อ "แช 

กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลที�กลา้หาญในกองทพัของท่าน 

ยามที�ออกรบเพื�อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครั �ง ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนํา

ขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื�อว่าเมื�อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี�ไป ณ ที�ใดๆ กงัหนันี�จะช่วยเสรมิ

สริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื�อเสยีงในการนําทพัสูศ้กึ

ของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี� เมื�อ 300 กว่าปีที�แลว้เดมิทวีดันี�เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที�เก่าแก่และอนุรกัษ์

โบราณสถานซึ�งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื�อที� 50,000 ตารางฟุต 

ดา้นในมรีปูปั�นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึ�งเป็นเทพประจาํวดัแหง่นี� ซึ�งทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนที�เขา้วดัแชกงจะต้องหมุนกงัหนั หรอืที�เรยีกว่า "กงัหนันํา

โชค" เพื�อหมุนแต่สิ�งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที�ท่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อความเป็น

สริมิงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที�วดัแชกงหมวิ 



 

เริ�มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที� จุดที�จะไหวนี้� จะอยูก่ลางแจง้ สาํหรบัการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง ทางวดัจะ

จดัเป็นชุด สาํหรบัไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง ค่าใชจ้่าย 38เหรยีญ ในชุดนั �นจะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชุด , ธูปมงักร

สแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซื�อธูปเสรจ็แลว้ ท่านสามารถยื�นธูปชุดนี�ใหเ้จา้หน้าที�ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่าง

รอเจา้หน้าที�จุดธูป ใหเ้รานํากระดาษไหวเ้จา้ที�ไดม้า เขยีนชื�อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื�อ

สะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิ�งดีๆ เขา้มา นําพาสิ�งไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหนัออกจากวดั แลว้ บอกชื�อ นามสกุล วนั เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวตัถุประสงคท์ี�มาทําบุญ

วดันี� ไหว ้3 ครั �ง  

2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครั �ง แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทั �ง 3 ดอก ที�กระถางกลาง 

4. ต่อไปนําธูปดอกเลก็หนัหน้าเขา้วดั ไหวพ้รอ้มบอกชื�อ นามสกุล อกีครั �ง ปักธูปเลก็ทั �ง3. กระถาง กระถาง ละ 

3 ดอก 

5. เมื�อปักธปูทั �ง 3 ดอกเสรจ็ ยงัเหลอืธปูอยูก่าํใหญ่ๆ ใหเ้ราแยกไวก่้อน 3ดอก เพื�อไปปักดา้นใน 

6. สว่นที�เหลอืกาํใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทั �งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ ก่อนที�จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบื�องหน้ารปูปั�นขนาดมหมึาของท่านแช

กง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั �น และตั �งใจ แล้วจงึไป

หมนุกงัหนั ที�อยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั�นทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกงัหนั ใหห้มุน 3 ครั �ง และ ตั �งจติอธษิฐานขอสิ�งที�เราอยากได ้เชื�อว่า "กงัหนันําโชค" จะหมุนแต่สิ�งดีๆ  

เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการที�ถูกบอกต่อ คอื หมนุตามเขม็นาฬกิา 3 ครั �ง 

3. ก่อนที�จะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อใหพ้รนั �นสมปรารถนาและใหด้งัทั �วฟ้าดนิ (มเีคลด็ลบั

คอืหากไหวพ้ระก่อนเที�ยง ใหต้ีระฆงัก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหวต้อนบ่าย ใหต้ีกลองก่อนตีระฆงั จงึจะเป็น

ลาํดบัพธิกีรรมที�ถูกตอ้ง) 

4. ผูท้ี�เคยซื�อจี�กงัหนัแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถางธปู 3 รอบ และ

ขอพรใหก้งัหนันําแต่สิ�งที�ดีๆ  เขา้มา 

5. สาํหรบักระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใสใ่นรถเขน็ มจุีดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหน้า ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย โดยที�จะมี

เจา้หน้าที�ชว่ยนําไปทาํพธิใีห ้เป็นอนัเสรจ็พธิ ี 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครืAองประดบั (Jewelry Factory) เพื�อ เลอืกซื�อ เครื�องประดบัที�สวยงาม ไม่เหมอืน

ใคร เป็นของฝากไปใหค้นที�ท่านรกั หรอืเลอืกซื�อเป็นสาํหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ�งมลีกัษณะสวยงาม 

โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมที�มีชื�อเสยีงและเป็นที�นิยมกนัทั �วโลก ที�ถือกําเนิดขึ�นที�นี� และเพราะห้าง City Gate 

Outlet อยู่ใกลก้บัสนามบนิมาก นั �งรถบสัประมาณ 15 นาทกีถ็งึ ทําใหท้ี�นี�เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�นักท่องเที�ยวหลาย

คนนิยมมาแวะช่วงขากลบั นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื�นเมืองที�มี

ชื�อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ทา่นสามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี�     

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื�อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสาํคญัที�มี

สว่นช่วยใหฮ้่องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ดว้ยฝีมอืของ

เจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื�อดงั รว่มกบัดไีซน์เนอรท์อ้งถิ�นและต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชม

อกีครั �งในปี �^`� กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่าดาราที�มชีื�อเสยีง  คุณสามารถถ่ายรปูกบัซุปเปอรส์ตาร์

ดงั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิที�สวยงามของอา่ววคิตอเรยี  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิ�มกบัการชอ้ปปิ� งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 

มกัจะตั �งตน้กนัที� สถานีจมิซาจุย่มรีา้นขายของทั �ง เครื�องหนงั , เครื�องกฬีา , เครื�องใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรปู ฯลฯ 

และสินค้าแบบที�เป็นของพื�นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอนัซบัซ้อนมากมายมี Shopping Complex 

ขนาดใหญ่ชื�อ Ocean Terminal ซึ�งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชื�อมตดิต่อสามารถเดนิ

ทะลุถงึ กนัได ้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เชก็แลบ็กอ๊ก ประเทศฮ่องกง  

#Q.$Q  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air 
เที�ยวบนิที� MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ** 

##.RQ เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

 

** หากลกูค้าท่านใดทีAจาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครืAองบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีAของ

บริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนืAองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีAยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั �งนี�เพืAอประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

 

 

อตัราค่าบริการอตัราค่าบริการ 

กาํหนดการ

เดินทาง 

ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัห้องละ #-q ท่าน 

ราคาเดก็ตํAา

กว่า FV ปี 
ห้องพกัเดีAยว เพิAม 

ไม่ใช้ตั �วเครืAองบิน 

ท่านละ 

MS960 BKKHKG 14.25-18.00 

MS961 HKGBKK 20.50-22.40 

เดือน กรกฎาคม #$%# 

Q%-Q� กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

Fq-F% กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

#Q-#q กรกฎาคม 10,989 13,989 4,000 6,900 

#�-qQ กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน สิงหาคม #$%# 

Qq-Q% สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 



 

FQ-Fq สิงหาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

F�-#Q สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

#R-#� สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

qF ส.ค.- Qq ก.ย. 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน กนัยายน #$%# 

Q�-FQ กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

FR-F� กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

#F-#R กนัยายน 11,989 14,989 4,000 6,900 

เดือน ตลุาคม #$%# 

F#-F$ ตลุาคม 12,989 15,989 4,000 6,900 

F�-## ตลุาคม 11,989 14,989 4,000 6,900 

 

�QQ** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิAน ตามธรรมเนียม ท่าน

ละ F,$QQ บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง F ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 

# ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุํAากว่า # ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ $,�QQ บาท **  (ไม่มีทีAนั AงบนเครืAองบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเทีAยว ทีAถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิAมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์FQQ 

USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า % เดือนขึ�นไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทีAยวแห่งฮ่องกงเพืAอโปรโมทสินค้าพื�นเมือง ในนามของ
ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรีA ฯลฯ ซึAงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทาง

บริษทัฯ จึงอยากเรียนชี�แจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อ
ขึ�นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน



 

ทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน $QQ เหรียญฮ่องกง / 
คน / ร้าน 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ทีAสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครืAองสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีAต้องการให้เพิAมสถานทีAขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีA เพืAอ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพืAอเสนอราคาใหม่ทุกครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรีAสไ์ด้ กรณีทีAโปรแกรมมี

การเปลีAยนแปลง ** 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 
� คา่ตั �วเครื�องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที�ระบุ ชั �นEconomy Class รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิและคา่ภาษี

นํ�ามนัทุกแหง่ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิ ตามเงื�อนไขที�ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Egypt Air 

คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื�องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรมั และ สมัภาระที�

ถอืขึ�นเครื�อง มีนํ�าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรมั เทา่นั �น 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที�รายการระบุ  

� คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื�นๆ ที�ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ (กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม) 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม   

� คา่เบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที�ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื�นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา a++ ) จะมคี่าใชจ้่ายเพิ�ม

ท่านละประมาณ �,^__ บาท แบบ Double (ยื�นธรรมดา ^ วนัทาํการ) �,^^_ บาท (ยื�นแบบเรง่ด่วน � วนัทาํการ) 

+,a^_ บาท โดยยื�นวซ่ีาที�สถานทตูจนี  



 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถิAน ตามธรรมเนียม ท่านละ F,$QQ บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง F ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง # ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทั �งนี� ท่าน

สามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงืAอนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ +^ วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ

จาํนวน FQ,QQQ บาท หลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง � วนั  

• หากไม่ชําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั �งโดยอตัโนมตัใิหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู่ โดยไม่ต้องแจง้ใหท้่าน

ทราบล่วงหน้า 

• หากชาํระไมค่รบตามจาํนวน บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได้

ระบุไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชื�อผู้จอง โปรแกรมที�

เดนิทาง , พเีรยีดวนัที�เดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ที�ทา่นสะดวก 

• ส่งรายชื�อสาํรองที�นั �ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย % เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื�อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที�ยวโปรแกรมใด , พี

เรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื�อคู่พกัของทา่น(ในกรณีที�ท่านเดนิทางมากกว่า � ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที�สะดวกให้ติดต่อ กรณีที�ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yไม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ - นามสกุล และ อื�นๆ เพื�อใช้ในการจองตั �วเครื�องบินหรอื บตัรเขา้ชมสถานที�

ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

เงืAอนไขการยกเลิก และ เปลีAยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางทีAนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั 
เป็นเหตใุห้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง F ท่าน  ผูเ้ดินทางทีAเหลือ F ท่านนั�น จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกั
เดีAยวเพิAมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า qQ วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ a__ ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดที�มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกวา่ +^ วนั ก่อนเดนิทาง ** 



 

• ยกเลิกการเดินทาง F$-#� วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ ^_ ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง F$ วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมด

ทั �งนี� ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจดัการนําเที�ยวใหแ้ก่

นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั �วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Yไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลีAยนแปลงผู้เดินทาง (เปลีAยนชืAอ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย #Q 

วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิ Yในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลีAยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลืAอนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีAเกิดขึ�นจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง 

ไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงืAอนไขการยกเลิกการจอง เนื�องจากตั �วเครื�องบนิ เป็นตั �วเครื�องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั �วเครื�องบนิ

โปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตั �วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั �ว Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั �น  

• กรณีทีAท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทั �งๆ ที�สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที�ท่านเดนิทาง

ท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Yในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้บั

ทา่น 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั �งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงันี�  

- กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�ทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีี�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

- กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที�

พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เงืAอนไขสาํคญัอืAนๆทีAท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํAา F$ ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี�จะประสานงาน เพื�อใหทุ้กท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� กรุณาอยา่เพิ�งคอน

เฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีทีAต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีAประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ�  รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ a_ ชั �วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ

เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั �นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิ Yในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกทา่น จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งน้อย ` เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนืAองจากการท่องเทีAยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ Y ทา่นไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที�ทา่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีทีAท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีAจะเกิดขึ�น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์Aท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีAสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มกีระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธิ� ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั �นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาที�บรษิทัเรว็ที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ย

แล้ว กรณีที�ยงัไม่ออกตั �วเครื�องบนิ จะสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตั �วเครื�องบนิเรยีบรอ้ย



 

แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั �วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป

จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอนของแต่ละ

กรุป๊เป็นสาํคญั 

• ข้อมูลเพิAมเติม เรืAองตั �วเครืAองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั 

หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เกีAยวกบัการจดัทีAนั AงบนเครืAองบิน จะเป็นไปตามที�สายการบินกําหนด ซึ�งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทั �งนี�และทั �งนั �น ทางบรษิทัจะพยายามใหท้า่นที�มาดว้ยกนั ไดน้ั �งดว้ยกนั อยา่งที�ดสีดุ 

• ข้อมูลเพิAมเติม เรืAองโรงแรมทีAพกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทํา

ให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ�งขึ�นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลีAยน หรือ เปลีAยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ 

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�นอกเหนือ

การควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Y

ในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมด

แลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ� การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิAม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนั

เดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลีAยนเทีAยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืAองจากสาเหตตุ่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิA งของผิดกฎหมาย ซึAงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิAงของสูญหาย อนัเนืAองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเทีAยวเอง  

• เมืAอท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงืAอนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  



 

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอทีAต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั �งหนึAง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกั

ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย � วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์มฉิะนั �นบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

• กรณีต้องการพกัแบบ q ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ q เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก � หอ้ง คอื a หอ้งพกัคู ่และ a หอ้งพกัเดี�ยว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Yในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

• บริการนํ�าดืAมท่านวนัละ F ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ�มแจกในวนัที� � ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื�มแจก 

** เมืAอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึAงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงืAอนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 

 
** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีAมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


