BHT9190154 ฮ่องกง เซินเจิน จูไห่ มาเก๊า
เดินทาง มีนาคม – ตุลาคม #$%#

บินด้วยสายการบิน Egypt Air (MS) : ขึนเครืองทีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. และ ถือขึนเครืAองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น 8 ก.ก. **
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กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบิ นเช็กแล็บก๊อก) - เมืองเซิ นเจิ น
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน + เคาน์ เตอร์เช็คอิน Q สายการบิน Egypt Air โดยมี
เจ้าหน้ าทีของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็ค อิน และหัวหน้ าทัวร์ให้
คําแนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์
พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศุลกากร ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง **
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air เทียวบินที
MS960 **บริการอาหารร้อน และเครืองดืมบนเครืองบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาท้องถิน จะเร็วกว่าประเทศไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง **
หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซิ นเจิ น หรือ ซําจันA , ซิ ม
จุ่ม (Shenzhen) โดยรถโค้ช ** ท่านจําเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **
เซินเจินเป็ นหนึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน เมืองเซินเจิน เป็ นเมืองชายแดนริมฝั งตรง
ข้ามกับ เกาะฮ่องกง มีพืนที 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจินแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ว น คือ เขตเมืองเซิน เจิน เขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน และเขตมณฑลเซินเจิน สมัยก่อนเมืองเซินเจินเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมง เมือปี ค.ศ.
1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทําให้มคี วามเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนีมากขึน มีการ
จัดตังตลาดหลักทรัพย์ อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิงปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทังจํานวนประชากรก็เพิมขึนเป็ น
2 เท่า
บริ การอาหารคําA ณ ภัตตาคาร
Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า
เมืองเซิ นเจิ น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มกุ - ร้านยางพารา – หมู่บ้านลีAเจียง – หล่อหวู่ช้องปิ ง
เซ็นเตอร์ - เมืองจูไห่ พิ เศษ!! เมนูเป็ ดปักกิA งและไวน์ แดง
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซือสัตย์ ความกตัญUูรคู้ ุณ
ความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีทา่ นเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดียว
องอาจไม่ครันคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมันคงดังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การ
บูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลียงพลําแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์
ด้วยคนข้างเคียงทีซือสัตย์ หรือบริวารทีไว้ใจได้นันเอง ดังนัน ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพือ
ความเป็ นสิรมิ งคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน

นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้านยางพารา
(Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพืนเมืองทีมีชอเสี
ื ยง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซือเพือเป็ น
ของฝากได้ทนีี
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ลีAเจียง (Lijiang) หมู่บา้ นโบราณ จําลองเมืองลีเจียง สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ทเพิ
ี ง
เปิ ดให้ นักท่องเทียวได้เข้ามาพักผ่อนกับบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ ทังลําคลองและอาคารบ้านเรือนโบราณ
ต่างๆ ที ยังคงอยูแ่ ละมีการปรับปรุงบางส่วนของหมูบ่ า้ นตามแบบของเมืองโบราณลีเจียง ทังนีท่านยังได้ได้สมั ผัส
ถึงความ เป็ นจีนแคะซึงปั จจุบนั ยังคงมีชาวจีนแคะทีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี แม้ว่าชาวแคะจะมีวฒ
ั นธรรมและ
ภาษาที แตกต่างเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมู่บ้านยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ซงบอกเล่
ึ
าถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของ
ชาวจีนแคะ ให้ได้ศกึ ษาสําหรับท่านทีสนใจอีกด้วย ภายในหมู่บา้ นก้ยงั มีศาลเจ้ากวนอูซงถื
ึ อว่าเป็ นศาลเจ้าศักดิ Y
สิทธิทชาวแคะได้
ี
สกั การะกราบไหว้กนั มานานนับร้อยปี นํ าท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้ อปปิ ง เซ็นเตอร์ (Lowu
Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ ง เป็ นห้างช้อปปิ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน แหล่งช้อป
ปิ งทีดึงดูดขาช้อปทังหลาย นักช้อปปิ งส่วนใหญ่จะเรียกทีนีว่า มาบุญครองของเมืองจีน ทีนีจะเหมือนมาบุญครอง
บ้านเรา ตึกสูง 5 ชัน ข้างในตึกจะมีสนิ ค้าพืนเมืองมากมาย กระเป๋ า เสือผ้า รองเท้า ซึงเป็ นสินค้าเลียนแบบแบ
รนด์เนมสารพัดยีห้อชือดังๆ ทังนัน ไม่วา่ จะเป็ น กุชชี อามานี หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ทีนี
มีวางขายให้เลือกซือหามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่ นอน

ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย
และด้วยความทีสินค้าเลียนแบบของจริงเหล่านีมีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็ นอย่างมาก เหมือนกัน
แทบจะทุกกระเบียดนิว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบ
มาเทียบกัน จึงทําให้สนิ ค้าเลียนแบบเหล่านีขายดิบขายดีเป็ นอย่างมาก

ท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ ช ผ่าน ด่ า นกงเป่ ย ** ท่ านจําเป็ น ต้อ งรับ สัม ภาระและดู แ ล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ ^__ เมตร) ในการเดินทางข้ามด่าน
และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ +^-`_ นาที เมืองจูไห่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ a ใน ^ ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รบั การยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็ น “เมืองมหัศจรรย์แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน”
คําA
บริ การอาหารคําA ณ ภัตตาคาร พิ เศษ!! เมนูเป็ ดปักกิA งและไวน์ แดง
พักทีA
365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า
วันทีA q เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนีA –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรสั เซ
นาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า – เมืองจูไห่ พิ เศษ!! เมนูเป่ าฮือ
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดทีสวยงามแสนจะโร
แมนติก ซึงทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมทิ ศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทีได้
ชือว่าเป็ นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีได้มกี ารนํ าเก้าอี หรือม้านังซึงทํามาสําหรับ 2
คนนังเท่านัน จึงได้ชอว่
ื าถนนคู่รกั ปั จจุบนั เป็ นทีนิยมของบรรดาคู่รกั มาพักผ่อนกันมากมาย นํ าท่านผ่านชม
สาวงามหวีหนีA หรือ จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ รล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่

บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึนจากหินแกรนิตทราย เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ าหนักโดยประมาณ a_ ตัน หวี
หนีสาวงามทียืนถือไข่มุก บิดเอวพลิว ริวชายผ้าพัดพลิว อุ่นรอยยิมทังบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุง่ เรืองแห่งเมืองจูไห่นนเอง
ั
ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ตอ้ งแวะเวียนกันไปเยียม
เธอ

นํ าท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถวั ซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ Yสิทธิ Yของพระโพธิสตั ว์
กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตั ว์มมี ากมาย พระโพธิสตั ว์กวนอิมคืออวตารหนึงหรือภาคหนึงของ
พระอมิตาภพุทธเจ้า ซึงพระโพธิสตั ว์กวนอิมเป็ นมหาบุรุษ เมือเสด็จโปรดสัตว์ให้พน้ ทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไป
ตามภพภูมิ พระโพธิสตั ว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง aa หน้า และ ปางที
เป็ น “เจ้าแม่กวนอิม” ทีคนจีนเรียกว่า “อาเนีย” เป็ นต้น เชือกันว่าพระโพธิสตั ว์กวนอิมมีทประทั
ี
บอยู่ทดิี นแดน
ศักดิ Yสิทธิ Y บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมือราว พ.ศ. aa พระสงฆ์รูปหนึงเดินทางไป
ประเทศจีนเพือศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจงึ ต้องแวะพักที
เกาะแห่งหนึงเป็ นเวลานานมาก จนเชือว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปทีไหน ประสงค์จะอยู่ทเกาะแห่
ี
งนี จึงได้สร้างศาล
เพือประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนีจึงกลายเป็ นทีตังของปูชนียสถานอันศักดิ Yสิทธิ Y เปรียบเช่นทีประทับ
ของเจ้าแม่กวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแห่งนีคือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึงในสีภูเขาพระพุทธอัน
ยิงใหญ่ของจีน

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป่ าฮือ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ ช เป็ นพืนทีบนชายฝั งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปทีเก่าแก่ทสุี ดในจีน ตังแต่คริสต์ศตวรรษที 16 อํานาจ
อธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ยา้ ยไปทีสาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็ นเขตปกครองพิเศษของจีน มา
เก๊าได้มบี ทบาททีมีอทิ ธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที 16 และ คริสต์ศตวรรษที 19 ผู้
ทีอาศัยอยูใ่ นมาเก๊าส่วนใหญ่พดู ภาษากวางตุง้ เป็ นภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็
มีพูดด้วย นํ าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชือว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ทสุี ดในมา
เก๊ า คําว่า "อาม่า" นี เป็ น ทีมาของคําว่า "มาเก๊ า" ในปั จจุ บ ัน สืบ เนื องมาจาก เมือนัก เดิน ทางชาวโปรตุ เกส
เดินทางมาขึนฝั งทีมาเก๊าตรงบริเวณวัดนี แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนีชือว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่า
ก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนีเรือยมา จนสุดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านีเอง

นําท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนั โตนีโอ มา
เก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึงถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนุ่ ถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก
ประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สําคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมือปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอติ ในสมัยนัน เป็ น
หนึงในโบสถ์คาทอลิกทีใหญ่ทสุี ดในเอเชีย นํ าท่านเดินทางสู่ จตุรสั เซนาโด้ (Senado Square) เป็ นจัตุรสั เมือง
มาเก๊ า และเป็ นส่ ว นหนึ งของ Unesco ศู น ย์ป ระวัติศ าสตร์ข องมาเก๊ า มรดกโลก เป็ นรูป สีเหลียมผืน ผ้า รูป
สามเหลียมยาวและเชือมต่อ , Largo ทํา São Domingos ทีปลายด้านหนึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ที
อืนๆ ครอบคลุมพืนที 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรสั ได้รบั การตังชือตาม Leal Senado ซึงเป็ นสถานที
นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที 16 ถึง 18 ซึงตังอยู่ตรงหน้าจัตุรสั ทีอาคาร Leal Senado ตังอยู่ใน
ปั จจุบนั สวนเล็กๆ ทีตังอยู่ตรงกลางของจัตุรสั เนื อเรืองรูปปั นทองสัมฤทธิ Yเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่
เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที Mesquita เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการตายของทหารจีนค
วิงจํานวนมาก นํ าพุถูกสร้างขึนและยังคงยืนอยู่ในปั จจุบ นั ส่วนใหญ่ ของอาคารรอบๆจัตุรสั มีสไตล์ยุโรปและ
อนุ สาวรียห์ ลายแห่งได้รบั การคุม้ ครองดูแลเป็ นอย่างดีโดยรัฐบาล

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือขนมขึนชือและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากทีนี หมูแผ่นรส
ต่างๆ และเบอเกอรี เนืองจากมาเก๊าเป็ นเมืองทีรวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและ
ขนมต่างๆจึงได้มรี สชาติทเป็
ี นเอกลักษณ์ นิยมซือกลับไปเป็ นของฝากกันหลายอย่าง นํ าท่านเดินทางสู่ เดอะ
เวนี เชี ยน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีหอ้ งพักรับรองหลายพันห้อง มี

ห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนทีนักพนันและนักท่องเทียวระดับไฮโซมาเล่นกันเพือความ
สนุ กสนาน มากกว่าเล่นเพือผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยูใ่ นทีเดียวกัน และ
ยังมีเรือกอนโดล่าบริการสําหรับผูต้ ้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี แบบจําลองด้วยเช่นกัน ใน
ส่วนทีเป็ นตัวตึก ซึงเป็ นทีตังของโรงแรมและคาสิโนนัน มีพนที
ื มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน จนได้รบั
การบันทึกสถิตวิ ่าเป็ นโรงแรม ทีตังอยู่แบบเดียวๆทีใหญ่ทสุี ดในเอเชีย และยังเป็ นอาคารทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดเป็ น
อันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทังหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน และทีโดดเด่นทีสุด คงหนีไม่
พ้นบนเพดาน ทีวาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจติ รบรรจง สําหรับพืนที ทีแบ่งเป็ นคาสิโนนัน มีมากถึง 50,700 ตาราง
เมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครือง
Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครือง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทัง ยังมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ ทีมีทนัี ง
มากถึง 15,000 ทีนัง ไว้สาํ หรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ต
บอล เป็ นต้น และถ้าใครทีรักการช้อปปิ งนัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว
เพราะทีนีได้จดั แบ่งพืนทีให้นกั ท่องเทียวได้ชอ้ ปปิ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึงเป็ นทีตังของร้านค้าแบรนด์
เนม กว่า 350 ร้าน ทีตังอยูร่ ายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึงจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับ
เรือกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สําหรับนักท่องเทียวทีต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบ
เต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่านี จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอยูภ่ ายในอาคาร และมีทางออกเชือมกับทะเลสาบ
ด้านนอกอีกด้วย และทีโดดเด่นทีสุดในย่านช็อปปิ งนี คงหนีไม่พน้ เพดานสีฟ้าสดใส ทีถูกเพนท์เป็ นลวดลายของ
ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทําให้คนทีเดินช้อปปิ งอยูน่ นั ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า
ประมาณ a…_ เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอืนๆ ทังนีขึนอยู่กบั ระดับการให้บริการทีท่านต้องการ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ทหัี วหน้าทัวร์)
อิ สระอาหารคําA เพืAอสะดวกแก่การช้อปปิ ง
บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารีเชี ยน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือทีรูจ้ กั กันในนามของ หอไอเฟล
แห่งเมืองมาเก๊า ทีนีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรังเศส มาตังไว้ทหน้
ี าโรงแรม ซึงมีขนาดเล็กกว่า
ของจริงประมาณ a เท่า ความสูงเทียบได้กบั ตึก †† ชัน บนหอไอเฟลแห่งนี มีรา้ นอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่
เปิ ดตัวเมือปลายปี …_a` เพือเฉลิมฉลอง ปี …_a‡ ทีนี มีห้องพักสูงสุดถึง †,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่ างๆ ของ
โรงแรมตังแต่ ส ปา Health Club สระว่ายนํ า คาสิโน และโรงละครขนาดความจุ ถึง 1,200 ทีนัง ตกแต่ งอย่าง
หรูหราลงตัวสไตล์อติ าเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิโนทีแท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรังเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลทีขึนชือด้านความงดงามทางสถาปั ตยกรรมและสิงปลูกสร้างชือก้องโลกอย่างหอ
ไอเฟล โดยเราจะต้องไปซือตั ‰วทีชัน 5 ในร้านขายของทีระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึนลิฟต์)

พักทีA
วันทีA R
เช้า

ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ ย ** ท่านจําเป็ นต้องรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **
q%$ ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า
เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิ ว - ร้านจิ วเวอรีA – ร้านหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน ย่าน
จิ มซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบิ นเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่ องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรีA ** ท่านจําเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั งทางใต้ของ
ประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลียมปากแม่นําจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีรูจ้ กั ในสกายไลน์
(skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนือที 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตทีมีประชากรอยู่
อาศัยหนาแน่ นทีสุดเขตหนึงในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอืน ประชากร
ส่วนใหญ่ทพูี ดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอยู่ตดิ ซึงประชากรจํานวนมากหนีสงคราม
และการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงแต่
ั คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ a
ชัวโมง **
นําท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสียวแห่งนี ทีสวยทีสุดแห่งหนึง และยังใช้เป็ น
ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรืองมีรปู ปั นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึงทําหน้าทีปกป้ องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซงเชื
ึ อกันว่าข้ามหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปี นํ าท่าน
เดินทางสู่จุดชมวิวเกาะฮ่องกง ณ วิ ค ตอเรีย พี ค โดยรถบัส ในช่ วงจุด ชมวิ วกลางเขา (Mid-Level) สัมผัส

บรรยากาศบริสุทธิ Yสดชืน ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝั งเกาลูน และอาคารต่างๆ ทีก่อสร้างตรงตามหลักฮวง
จุย้ เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็ นทีตังของธุรกิจชันนําของฮ่องกง

เทีAยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! ห่านย่าง
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึงทีประชาชนชาวจีนให้
ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน สร้างขึนเพือระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยทีประเทศจีนยังไม่ได้
รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้ พือช่วงชิงอาณาจักร
น้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึงมีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนันเองยังมีนักรบเอกชือ "แช
กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลทีกล้าหาญในกองทัพของท่าน
ยามทีออกรบเพือต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนํา
ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชือว่าเมือพกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนีไป ณ ทีใดๆ กังหันนีจะช่วยเสริม
สิรมิ งคล นํ าพาแต่ความโชคดี มีอํานาจเข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชือเสียงในการนํ าทัพสูศ้ กึ
ของท่านจึงเป็ นตํานานมาจนทุกวันนี เมือ 300 กว่าปี ทแล้
ี วเดิมทีวดั นีเป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดทีเก่าแก่และอนุ รกั ษ์
โบราณสถานซึงอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื อที 50,000 ตารางฟุ ต
ด้านในมีรปู ปั นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็ นเทพประจําวัดแห่งนี ซึงทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ
และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือทีเรียกว่า "กังหันนํ า
โชค" เพือหมุนแต่สงดี
ิ ๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพือความเป็ น
สิรมิ งคล
วิธสี กั การะบูชาเทพเจ้าทีวัดแชกงหมิว

เริมแรกให้ไหว้เทวดาฟ้ าดินและเจ้าที จุดทีจะไหว้นี จะอยูก่ ลางแจ้ง สําหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง ทางวัดจะ
จัดเป็ นชุด สําหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรียญ ในชุดนันจะมีกระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด , ธูปมังกร
สีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซือธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยืนธูปชุดนีให้เจ้าหน้าทีช่วยจุดได้เลย ระหว่าง
รอเจ้าหน้าทีจุดธูป ให้เรานํ ากระดาษไหว้เจ้าทีได้มา เขียนชือ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ลงไปในกระดาษ เพือ
สะเดาะเคราะห์ เสริมความเป็ นสิรมิ งคล ปั ดเป่ าสิงดีๆเข้ามา นําพาสิงไม่ดอี อกไป
วิธกี ารไหว้เทวดาฟ้ าดิน (กลางแจ้ง )
1. ขันตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกชือ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ทมาทํ
ี าบุญ
วัดนี ไหว้ 3 ครัง
2.หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครัง แล้วจึงปั กธูป
3.ให้เราปั กธูปมังกรทัง 3 ดอก ทีกระถางกลาง
4.ต่อไปนํ าธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกชือ นามสกุล อีกครัง ปั กธูปเล็กทัง3. กระถาง กระถาง ละ
3 ดอก
5.เมือปั กธูปทัง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูก่ าํ ใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพือไปปั กด้านใน
6.ส่วนทีเหลือกําใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทังหมดให้แล้วเสร็จ ก่อนทีจะเดินเข้าไปด้านใน
วิธสี กั การะด้านใน
1.หลังจากจุดธูปไหว้ดา้ นนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบืองหน้ารูปปั นขนาดมหึมาของท่านแช
กง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมัน และตังใจ แล้วจึงไป
หมุนกังหัน ทีอยูส่ องด้านข้างๆ รูปปั นท่านแชกง
2.วิธหี มุนกังหัน ให้หมุน 3 ครัง และ ตังจิตอธิษฐานขอสิงทีเราอยากได้ เชือว่า "กังหันนํ าโชค" จะหมุนแต่สงดี
ิ ๆ
เข้ามาในชีวติ โดยหลักการทีถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครัง
3. ก่อนทีจะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองให้เสียงดังสนันเพือให้พรนันสมปรารถนาและให้ดงั ทัวฟ้ าดิน (มีเคล็ดลับ
คือหากไหว้พระก่อนเทียง ให้ตีระฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตีกลองก่อนตีระฆัง จึงจะเป็ น
ลําดับพิธกี รรมทีถูกต้อง)
4. ผูท้ เคยซื
ี อจีกังหันแชกงหมิวจากร้าน สามารถนําไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ และ
ขอพรให้กงั หันนําแต่สงที
ิ ดีๆ เข้ามา
5. สําหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นําไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยูบ่ ริเวณด้านหน้า ให้นําไปวางในรถได้เลย โดยทีจะมี
เจ้าหน้าทีช่วยนําไปทําพิธใี ห้ เป็ นอันเสร็จพิธี

นํ าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครืAองประดับ (Jewelry Factory) เพือ เลือกซือ เครืองประดับทีสวยงาม ไม่เหมือน
ใคร เป็ นของฝากไปให้คนทีท่านรัก หรือเลือกซือเป็ นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึงมีลกั ษณะสวยงาม
โดดเด่น เป็ นรูป กังหันลมทีมีชือเสียงและเป็ นทีนิ ยมกันทัวโลก ทีถือกําเนิ ดขึนทีนี และเพราะห้าง City Gate
Outlet อยู่ใกล้กบั สนามบินมาก นังรถบัสประมาณ 15 นาทีกถ็ งึ ทําให้ทนีี เป็ นแหล่งช้อปปิ งทีนักท่องเทียวหลาย
คนนิ ย มมาแวะช่ ว งขากลับ นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ร้ านหยก (Chinese Jade Shop) ศูน ย์รวมสิน ค้าพืนเมืองทีมี
ชือเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซือเพือเป็ นของฝากได้ทนีี
นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพือเป็ นเกียรติให้กบั บรรดาบุคคลสําคัญทีมี
ส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "ฮอลลีวูด้ แห่งตะวันออก" หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ดว้ ยฝี มอื ของ
เจมส์ คอร์เนอร์ ภูมสิ ถาปนิกชือดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ทอ้ งถินและต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิ ดให้เข้าชม
อีกครังในปี …^`… กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราทีมีชอเสี
ื ยง คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์
ดัง พร้อมเพลิดเพลินกับวิวทีสวยงามของอ่าววิคตอเรีย

#Q.$Q
##.RQ

นําท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิมกับการช้อปปิ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)
มักจะตังต้นกันที สถานีจมิ ซาจุย่ มีรา้ นขายของทัง เครืองหนัง , เครืองกีฬา , เครืองใช้ไฟฟ้ า , กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ
และสิน ค้าแบบทีเป็ นของพืนเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอัน ซับ ซ้อนมากมายมี Shopping Complex
ขนาดใหญ่ชอื Ocean Terminal ซึงประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชือมติดต่อสามารถเดิน
ทะลุถงึ กันได้
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุว รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air
เทียวบินที MS961 **บริการอาหารร้อน และเครืองดืมบนเครืองบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดทีAจาํ เป็ นต้องออกตั ƒวภายใน (ตั ƒวเครืAองบิ น , ตั ƒวรถทัวร์ , ตั ƒวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าทีAของ
บริ ษทั ทุกครังก่อนทําการออกตั ƒวเนืA องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลีAยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทังนี เพืAอประโยชน์
ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การอัตราค่าบริ การ
กําหนดการ
เดิ นทาง

ราคา ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักห้องละ #-q ท่าน

ราคาเด็กตําA
กว่า FV ปี

ห้องพักเดีAยว เพิA ม

ไม่ใช้ต ั ƒวเครือA งบิ น
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

4,000

6,900

เดือน สิ งหาคม #$%#
Qq-Q% สิ งหาคม

11,989

14,989

FQ-Fq สิ งหาคม

12,989

15,989

4,000

6,900

F‡-#Q สิ งหาคม

11,989

14,989

4,000

6,900

#R-#‡ สิ งหาคม

11,989

14,989

4,000

6,900

qF ส.ค.- Qq ก.ย.

11,989

14,989

4,000

6,900

เดือน กันยายน #$%#
Q‡-FQ กันยายน

11,989

14,989

4,000

6,900

FR-F‡ กันยายน

11,989

14,989

4,000

6,900

#F-#R กันยายน

11,989

14,989

4,000

6,900

เดือน ตุลาคม #$%#
F#-F$ ตุลาคม

12,989

15,989

4,000

6,900

F†-## ตุลาคม

11,989

14,989

4,000

6,900

†QQ** อัตราค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิA น ตามธรรมเนี ยม ท่าน
ละ F,$QQ บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง F ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง
# ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทังนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน **
** ราคาเด็กอายุตาํA กว่า # ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่านละ $,†QQ บาท ** (ไม่มีทีAนังA บนเครืAองบิน)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ‰ อัตรานี เฉพาะนักท่องเทีAยว ทีAถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ‰ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิA มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์ FQQ
USD กรุณาติ ดต่อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **
**พาสปอร์ตของผูเ้ ดิ นทาง ต้องมีอายุมากกว่า % เดือนขึนไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเทีAยวแห่งฮ่องกงเพืAอโปรโมทสิ นค้าพืนเมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ หยก จิ วเวอรีA ฯลฯ ซึAงจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริ ษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือ
ขึนอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน

ทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ‰ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีAเกิ ดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิ น $QQ เหรียญฮ่องกง /
คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ทีAสถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขาย
เครืAองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีAต้องการให้เพิA มสถานทีAขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีA เพืAอ
แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพืAอเสนอราคาใหม่ทุกครัง ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรีAสไ์ ด้ กรณี ทีAโปรแกรมมี
การเปลีAยนแปลง **
อัตราค่าบริ การนี รวม
ค่าตั ‰วเครืองบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการทีระบุ ชันEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
นํามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน ตามเงือนไขทีทางบริษทั กับ สายการบิน Egypt Air
คือ อนุ ญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครืองบินได้ ท่านละไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม และ สัมภาระที
ถือขึนเครือง มีนําหนักไม่เกิ น 8 กิ โลกรัม เท่านัน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์ เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ (กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ‰วเครืองบินไปแล้ว
× ในกรณีทประเทศจี
ี
น มีประกาศให้ยนขอวี
ื
ซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา a++ ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิม
ท่านละประมาณ …,^__ บาท แบบ Double (ยืนธรรมดา ^ วันทําการ) †,^^_ บาท (ยืนแบบเร่งด่วน † วันทําการ)
+,a^_ บาท โดยยืนวีซ่าทีสถานทูตจีน

× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิA น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ F,$QQ บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้า ผู้
เดิ นทาง F ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง # ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทังนี ท่าน
สามารถให้มากกว่านี ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
เงืAอนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ +^ วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงิ นมัดจํา
จํานวน FQ,QQQ บาท หลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง † วัน
• หากไม่ชําระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุ ญาตตัดทีนังโดยอัตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอืนทีรออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข
• เมือท่านชําระเงินไม่ว่าจะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและข้อตกลงต่างๆทีได้
ระบุไว้ทงหมดนี
ั
แล้ว
• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชือผู้จอง โปรแกรมที
เดินทาง , พีเรียดวันทีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่านสะดวก
• ส่งรายชือสํารองทีนัง ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีมีรูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย % เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า โดยลงลายมือชือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทียวโปรแกรมใด , พี
เรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชอคู
ื ่พกั ของท่าน(ในกรณีทท่ี านเดินทางมากกว่า … ท่าน), เบอร์
โทรศัพท์ทสะดวกให้
ี
ติดต่อ กรณีทีท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกทีมีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชือ - นามสกุล และ อืนๆ เพือใช้ในการจองตั ‰วเครืองบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที
ต่างๆ ใดๆ ทังสิน
เงืAอนไขการยกเลิ ก และ เปลีAยนแปลงการเดิ นทาง
• ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเ้ ดิ นทางทีAนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิ กการเดิ นทางกระทันหัน
เป็ นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผูพ้ กั เพียง F ท่าน ผูเ้ ดิ นทางทีAเหลือ F ท่านนัน จําเป็ นต้องจ่ายค่าพัก
เดีAยวเพิA มตามอัตราค่าบริ การในตารางข้างต้น
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า qQ วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ a__ ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า +^ วัน ก่อนเดินทาง **

• ยกเลิ กการเดิ นทาง F$-#† วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ ^_ ของค่าบริการทีชําระแล้ว
• ยกเลิ กการเดิ นทาง F$ วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั ‰วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิไY ม่ รบั ผิด ชอบ และ คืน ค่ าทัว ร์ส่ว นใดส่ว นหนึ งให้ท่ านได้ไม่ ว่ ากรณี ใดๆทังสิน เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลีAยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลีAยนชืA อ) จะต้ องแจ้งให้ ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย #Q
วัน ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ Yในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณี ต้ องการเปลีA ย นแปลงพี เรีย ดวัน เดิ น ทาง (เลืA อนวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ‰ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนิ นการต่างๆ ทีAเกิ ดขึนจริ งสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง
ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน
• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ‰ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
• เงืAอนไขการยกเลิ กการจอง เนืองจากตั ‰วเครืองบิน เป็ นตั ‰วเครืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ‰วเครืองบิน
โปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษทั ได้ดําเนินการออกตั ‰วเครืองบินไปแล้ว (กรณีต ั ‰ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจําเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน
• กรณี ทีA ท่านต้ องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื องจากเหตุ การณ์ ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทังๆ ทีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่านเดินทาง
ท่องเทียว ยังคงให้บริการอยู่เป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Yในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
หรือบางส่วนให้กบั
ท่าน
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ‰ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
หรือบางส่วนให้กบั ท่ านในกรณี
ดังนี
- กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทางกองตรวจ
คนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซ่า อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

- กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที
พํานักอยูใ่ นประเทศไทย
เงืAอนไขสําคัญอืAนๆทีAท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะเดิ นทางจําเป็ นต้องมีขึนตําA F$ ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจะประสานงาน
ี
เพือให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี กรุณาอย่าเพิงคอน
เฟิ รม์ ลางาน
• ในกรณี ทีAต้องทําวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีAประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
• บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ‰ รายการทัว ร์ส ามารถเปลียนแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื องจากสภาวะอากาศ ,
การเมือง , สายการบิน เป็ น ต้น โดยมิต้อ งแจ้งให้ท ราบล่ วงหน้ า การบริก ารของรถบัส นํ าเทียวฮ่อ งกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ a_ ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ Yในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย ` เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
• เนืA องจากการท่ องเทีA ยวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ Y ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
• กรณี ทีAท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ‰ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายทีA จะเกิ ดขึน
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ทีAท่านชําระเรียบร้อยแล้ว
• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าทีA สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ‰ ไม่อนุ ญาตให้ ท่านเดิ นทางต่ อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้ง
มาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบริษทั เรียบร้อย
แล้ว กรณีทยัี งไม่ออกตั ‰วเครืองบิน จะสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ‰วเครืองบินเรียบร้อย

แล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดยส่วนใหญ่ต ั ‰วเครืองบินแบบกรุ๊ป
จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่ละ
กรุป๊ เป็ นสําคัญ
• ข้อมูลเพิA มเติ ม เรืAองตั ƒวเครืAองบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน
หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีสายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกีA ย วกับ การจัด ทีA นั งA บนเครืAอ งบิ น จะเป็ นไปตามทีสายการบิน กําหนด ซึงทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ทงนี
ั และทังนัน ทางบริษทั จะพยายามให้ทา่ นทีมาด้วยกัน ได้นงด้
ั วยกัน อย่างทีดีสดุ
• ข้อมูลเพิA มเติ ม เรืAองโรงแรมทีA พกั เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทํา
ให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดียว (Single) และห้อ งคู่ (Twin / Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน / 3 เตีย ง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน คนละอาคารกัน ซึงขึนอยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลีA ยน หรือ เปลีA ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึงเป็ นเหตุการณ์ทนอกเหนื
ี
อ
การควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Y
ในการไม่คนื ค่าใช้จ่าย เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมด
แล้ว
• ขอสงวนสิ ท ธิ‰ การเก็บค่ านํ ามันและภาษี สนามบิ นทุกแห่ งเพิA ม หากสายการบิ นมี การปรับขึ นก่ อนวัน
เดิ นทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ‰ ในการเปลีAยนเทีAยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนืA องจากสาเหตุต่างๆ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิ ดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การนํ า สิA ง ของผิ ด กฎหมาย ซึA ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิ ดสิA งของสูญหาย อันเนืA องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเทีAยวเอง
• เมืA อท่ านตกลงชําระเงิ น มัด จําหรื อค่ าทัว ร์ท ังหมดกับ ทางบริ ษัท ฯ แล้ ว ทางบริ ษัท ฯ จะถื อว่ าท่ านได้
ยอมรับเงืAอนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด

• รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีA ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครังหนึA ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพัก
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
• กรณี ผ้เู ดิ นทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่ น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย ‡ วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ มิฉะนันบริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทังสิ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
• กรณี ต้องการพักแบบ q ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ q เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก … ห้อง คือ a ห้องพักคู่ และ a ห้องพักเดียว อาจไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Yในการเรียกเก็บตามจริงทังหมด
• บริ การนํ าดืAมท่ านวันละ F ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริมแจกในวันที … ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ําดืมแจก
** เมืAอท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึA งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงืAอนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีAมอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

