
              

 

    

HKG 09 ฮ่องกง  เซินเจิ�น จไูห่ มาเกา๊  
เดินทาง มกราคม- มีนาคม �� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

MS 960 BKK (กรุงเทพ) – HKG (ฮอ่งกง) 14.15-17.50 

MS 961 HKG (ฮอ่งกง) – BKK (กรุงเทพ) 22.00-23.50 

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ�นเครื<องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน 8 ก.ก. ** 
 

 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - เมอืงเซนิเจ ิ&น  
                                                                                              (-/-/D) 

11.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิชั �น 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ Q สายการบนิ Egypt Air 
โดยมีเจา้หนา้ที.ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิและ
หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื.อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาตใหนํ้า
อาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับ
ดลุพนิจิของเจา้หนา้ที.ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Egypt Air 
เที.ยวบนิที. MS960 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 

17.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิเช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง ** ตามเวลาทอ้งถิ.น จะเร็วกว่า
ประเทศไทยประมาณ 1 ชั.วโมง ** 

                     หลงัผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนิเจ ิ&น หรอื ซําจ ั�น , 
ซมิจุม่ (Shenzhen) โดยรถโคช้ ** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตัว
ทา่นเอง ทกุทา่น **  

 เซนิเจิ�นเป็นหนึ.งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็นเมอืงชายแดน
รมิฝั.งตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีื�นที. 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ�นแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืง
เซนิเจิ�น เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจิ�นเป็นเพยีงหมูบ่า้น
ชาวประมง เมื.อปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความ
ทันสมัยภายในเมอืงนี�มากขึ�น มกีารจัดตั �งตลาดหลักทรัพย ์อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ.งปลกูสรา้ง
ตา่งๆ พรอ้มทั �งจํานวนประชากรก็เพิ.มขึ�นเป็น 2 เทา่ 

คํ�า          บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
พกัที� Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัที� 2 เมอืงเซนิเจ ิ&น - วดักวนอ ู- รา้นหยก - รา้นครมีไขม่กุ - รา้นผา้ไหม –ชมโชวนํ์ &าพ ุ- เมอืงจไูห ่ 

พเิศษ!! เมนเูป็ดปกักิ�งและไวนแ์ดง                                            (B/L/D)                                                                                           
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอ ูสัญลักษณ์ของความซื.อสัตย ์ความ

กตัญNรููคุ้ณความ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตัวแทนของ
ความเขม้แข็งเด็ดเดี.ยวองอาจไมค่รั.นครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคนจติใจมั.นคงดั.งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิ
มาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอดุชอ่งว่างไม่ใหเ้พลี.ยงพลํ�าแก่
ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที.ซื.อสัตย ์หรือบรวิารที.ไวใ้จไดนั้.นเอง ดังนั�น 
ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหท้่านเพื.อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ
ดา้น  นําท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , รา้นครมีไข่มุก (Pearl Cream 
Shop) , รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที.มชีื.อเสยีง คณุภาพดขีอง



              

 

    

เมือง ท่านสามารถเลือกซื�อเพื.อเป็นของฝากไดท้ี.นี.  นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น ลี�เจยีง (Lijiang) 
หมู่บา้นโบราณ จําลองเมืองลี.เจียง สถานที.ท่องเที.ยวแห่งใหม่ที.เพิ.งเปิดให ้นักท่องเที.ยวไดเ้ขา้มา
พักผอ่นกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาต ิทั �งลําคลองและอาคารบา้นเรอืนโบราณตา่งๆ ที. ยังคงอยูแ่ละมี
การปรับปรงุบางสว่นของหมูบ่า้นตามแบบของเมอืงโบราณลี.เจยีง ทั �งนี�ทา่นยังไดไ้ดส้มัผัสถงึความ เป็น
จนีแคะซึ.งปัจจบุนัยงัคงมชีาวจนีแคะที.อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี� แมว้า่ชาวแคะจะมวีฒันธรรมและภาษาที. 
แตกตา่งเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมูบ่า้นยงัมพีพิธิภัณฑซ์ึ.งบอกเลา่ถงึประวัตคิวามเป็นมาของชาว
จนีแคะ ใหไ้ดศ้กึษาสําหรับทา่นที.สนใจอกีดว้ย ภายในหมูบ่า้นกย้ังมศีาลเจา้กวนอซูึ.งถอืวา่เป็นศาลเจา้
ศักดิRสทิธทิี.ชาวแคะไดส้ักการะกราบไหวก้ันมานานนับรอ้ยปี นําท่านเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปปิ& ง เซ็น
เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพยข์องนักชอ้ปปิ� ง เป็นหา้งชอ้ปปิ� งขนาดใหญ่ 
ของเมอืงเซนิเจิ�น แหลง่ชอ้ปปิ�งที.ดงึดดูขาชอ้ปทั �งหลาย นักชอ้ปปิ�งสว่นใหญจ่ะเรยีกที.นี.วา่ มาบญุครอง
ของเมืองจีน ที.นี.จะเหมือนมาบุญครองบา้นเรา ตึกสูง  5 ชั �น  ขา้งในตึกจะมีสินคา้พื�นเมือง
มากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ.งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี.หอ้ชื.อดังๆ ทั �งนั�น ไมว่า่จะ
เป็น กชุชี. อามานี. หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที.นี.มวีางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย 
ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของ
ปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความ
ที.สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นี�มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอยา่งมาก เหมอืนกันแทบ
จะทุกกระเบียดนิ�ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของ
เลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นี�ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่(Zhuhai) โดยรถโคช้ ผา่น ดา่นกงเป่ย ** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและ
ดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการ
เดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-
60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ไดรั้บการยกย่องจาก
สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”  

คํ�า          บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนเูป็ดปกักิ�งและไวนแ์ดง  
พกัที� 365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที� 3    เมอืงจูไ่ห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี� –วดัผูโ่ถว - เมอืงมาเกา๊ - วดัอามา่ - ซากโบสถเ์ซนต์

ปอล - จตรุสัเซนาโด ้–รา้นของฝาก- เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ - เดอะ ปารเิซยีน มาเกา๊ – เมอืงจู
ไห ่  พเิศษ!! เมนเูป่าฮื&อ                                            (B/L/D)                                                                             

 



              

 

    

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นนั.งรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที.สวยงามแสนจะโร
แมนตกิ ซึ.งทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิัศน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ 
และที.ไดช้ื.อวา่เป็นถนนคูรั่ก เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี�ไดม้กีารนําเกา้อี� หรอืมา้นั.งซึ.ง
ทํามาสําหรับ 2 คนนั.งเท่านั�น จงึไดช้ื.อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที.นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกัน
มากมาย  
นําท่านผ่านชม สาวงามหวหีนี� หรอื จูไห่ ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลาง
ทะเล สญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขึ�นจากหนิแกรนติทราย เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 
เมตร นํ�าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที.ยืนถือไข่มุก บดิเอวพลิ�ว ริ�วชายผา้พัดพลิ�ว อุ่น
รอยยิ�มทั �งบนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจู
ไหนั่.นเอง ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยี.ยมเธอ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผู่
ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดิRสทิธิRของพระโพธสิัตว์กวนอมิ พุทธศาสนานิกาย
มหายาน พระโพธสิัตวม์มีากมาย พระโพธสิัตวก์วนอมิคอือวตารหนึ.งหรอืภาคหนึ.งของพระอมติาภพุทธ
เจา้ ซึ.งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุษุ เมื.อเสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพ
ภมู ิพระโพธสิัตวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางที.
เป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ที.คนจนีเรยีกวา่ “อาเนี�ย” เป็นตน้ เชื.อกนัวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีี.ประทบัอยูท่ี.ดนิ
แดนศักดิRสทิธิR บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมื.อราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ปูหนึ.ง
เดนิทางไปประเทศจนีเพื.อศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลบัมาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายุ
จงึตอ้งแวะพักที.เกาะแห่งหนึ.งเป็นเวลานานมาก จนเชื.อวา่องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปที.ไหน ประสงคจ์ะอยู่ที.
เกาะแห่งนี� จงึไดส้รา้งศาลเพื.อประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ เกาะแห่งนี�จงึกลายเป็นที.ตั �งของปูชนีย
สถานอนัศักดิRสทิธิR เปรยีบเชน่ที.ประทับของเจา้แมก่วนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแหง่นี�คอื “เกาะผูถ่อ่
ซาน” (โพทอ้ซวั) หนึ.งในสี.ภเูขาพระพทุธอนัยิ.งใหญข่องจนี    

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูเป่าฮื&อ  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาเก๊า (Macau) โดยรถโคช้ เป็นพื�นที.บนชายฝั.งทางใตข้องประเทศจีน 
ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที.เก่าแก่ที.สุดในจีน ตั �งแต่
คริสต์ศตวรรษที. 16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าไดย้า้ยไปที.สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 
2542 กลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มาเกา๊ไดม้บีทบาทที.มอีทิธพิลตอ่จนีและตะวันตกโดยเฉพาะ
ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที. 16 และ ครสิตศ์ตวรรษที. 19 ผูท้ี.อาศัยอยูใ่นมาเก๊าสว่นใหญ่พูดภาษากวางตุง้
เป็นภาษาแม ่ภาษาแมนดารนิ ภาษาโปรตเุกส และภาษาองักฤษก็มพีดูดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ 
หรือเรียกอกีชื.อว่า วดัม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที.สุดในมาเก๊า คําว่า "อาม่า" นี� เป็น
ที.มาของคําวา่ "มาเกา๊" ในปัจจบุัน สบืเนื.องมาจาก เมื.อนักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึ�นฝั.งที.มา
เก๊าตรงบริเวณวัดนี� แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นว่าเกาะนี�ชื.อว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาว
โปรตุเกสจงึเรียกประเทศนี�เรื.อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี.เอง นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถ์
เซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตอูันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี 
(เขตการปกครองพเิศษ) ซึ.งถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก
ประต ูเดมิเคยเป็นโบสถสํ์าคัญของมาเกา๊ กอ่สรา้งเมื.อปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัย
นั�น เป็นหนึ.งในโบสถ์คาทอลกิที.ใหญ่ที.สุดในเอเชีย นําท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด ้(Senado 
Square) เป็นจัตรัุสเมอืงมาเกา๊ และเป็นสว่นหนึ.งของ Unesco ศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องมาเกา๊มรดกโลก 
เป็นรปูสี.เหลี.ยมผนืผา้รปูสามเหลี.ยมยาวและเชื.อมตอ่ , Largo ทํา São Domingos ที.ปลายดา้นหนึ.งและ 
Avenida de Almeida Ribeiro ที.อื.นๆ ครอบคลุมพื�นที. 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรั้บ
การตั �งชื.อตาม Leal Senado ซึ.งเป็นสถานที.นัดพบของชาวจนีและโปรตเุกสในศตวรรษที. 16 ถงึ 18 ซึ.ง



              

 

    

ตั �งอยูต่รงหนา้จัตรัุสที.อาคาร Leal Senado ตั �งอยูใ่นปัจจุบัน สวนเล็กๆ ที.ตั �งอยูต่รงกลางของจัตรัุสเนื�อ
เรื.องรูปปั�นทองสัมฤทธิRเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั�นถูกดึงลงใน
เหตกุารณ์ 12-3 ขณะที. Mesquita เป็นผูรั้บผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจํานวนมาก นํ�าพุถกูสรา้ง
ขึ�นและยังคงยนือยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรัสมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรียห์ลายแห่ง
ไดรั้บการคุม้ครองดูแลเป็นอยา่งดโีดยรัฐบาล แวะ รา้นขายของฝาก ทุกทา่นสามารถแวะซื�อขนมขึ�น
ชื.อและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยไดจ้ากที.นี. หมแูผ่นรสตา่งๆ และเบอเกอรี. เนื.องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที.
รวมเอาวัฒนธรรมตะวนัจนีและโปรตเุกสเขา้ดว้ยกนั อาหารและขนมตา่งๆจงึไดม้รีสชาตทิี.เป็นเอกลกัษณ์ 
นิยมซื�อกลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่าง นําท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The 
Venetian Macau) เป็นชื.อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีหอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มีหอ้ง
คอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินที.นักพนันและนักท่องเที.ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื.อ
ความสนุกสนาน มากกวา่เลน่เพื.อผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมขุ ตลอดจนมแีหลง่จับจา่ยระดับโลกรวมอยูใ่น
ที.เดียวกัน และยังมเีรือกอนโดล่าบรกิารสําหรับผูต้อ้งการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี. 
แบบจําลองดว้ยเช่นกัน ในส่วนที.เป็นตัวตกึ ซึ.งเป็นที.ตั �งของโรงแรมและคาสโินนั�น มีพื�นที.มากถงึ 
980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชั �น จนไดรั้บการบันทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ที.ตั �งอยูแ่บบเดี.ยวๆที.ใหญท่ี.สดุ
ในเอเชยี และยังเป็นอาคารที.มขีนาดใหญ่ที.สดุเป็นอันดับ 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารทั �งหมด 
ถกูออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และที.โดดเดน่ที.สดุ คงหนไีมพ่น้บนเพดาน ที.วาดลวดลวยเอาไวอ้ยา่ง
วจิติรบรรจง สําหรับพื�นที. ที.แบง่เป็นคาสโินนั�น มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบง่เป็น 4 โซนใหญ่ๆ  คอื 
Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกับเครื.อง Slot Machines อกีกวา่ 
3,400 เครื.อง และโตะ๊เลน่การพนันอกี 900 โตะ๊ อกีทั �ง ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ ่ที.มทีี.นั.งมากถงึ 15,000 
ที.นั.ง ไวสํ้าหรับการจัดงานพเิศษ เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล 
เป็นตน้ และถา้ใครที.รักการชอ้ปปิ�งนั�น การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว 
เพราะที.นี.ไดจั้ดแบ่งพื�นที.ใหนั้กท่องเที.ยวไดช้อ้ปปิ� งมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ.งเป็นที.ตั �งของ
รา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ที.ตั �งอยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึ.งจําลองแบบมาจากเมอืงเวนสิ 
ประเทศอติาล ีพรอ้มกับเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สําหรับนักท่องเที.ยวที.ตอ้งการล่องเรอืชมความ
สวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี� จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที.อยู่
ภายในอาคาร และมทีางออกเชื.อมกบัทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และที.โดดเดน่ที.สดุในยา่นชอ็ปปิ�งนี� คง
หนไีมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ที.ถกูเพนทเ์ป็นลวดลายของกอ้นเมฆนอ้ยใหญ ่จนทําใหค้นที.เดนิชอ้ปปิ�งอยู่
นั �น ลมืวันลมืคนืกันไปเลยทเีดยีว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ 
บรกิารเสรมิอื.นๆ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับระดับการใหบ้รกิารที.ท่านตอ้งการ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี.หัวหนา้
ทวัร)์  
อสิระอาหารคํ�าเพื�อสะดวกแกก่ารชอ้ปปิ& ง 
บรเิวณเดยีวกัน จะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืที.รูจั้กกันในนามของ 
หอไอเฟลแหง่เมอืงมาเกา๊ ที.นี.จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรั.งเศส มาตั �งไวท้ี.หนา้โรงแรม 
ซึ.งมีขนาดเล็กกว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบไดก้ับตกึ 33 ชั �น บนหอไอเฟลแห่งนี� มี
รา้นอาหารสดุหร ูและ จดุชมววิอยู ่เปิดตวัเมื.อปลายปี 2016 เพื.อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ที.นี.มหีอ้งพักสงูสดุ
ถงึ 3,000 หอ้ง ไมร่วมสว่นตา่งๆ ของโรงแรมตั �งแตส่ปา Health Club สระวา่ยนํ�า คาสโิน และโรงละคร
ขนาดความจุถงึ 1,200 ที.นั.ง ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตลอ์ติาเลียน สมกับเป็นโรงแรมคาสโินที.
แทจ้รงิ โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรั.งเศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลที.ขึ�นชื.อดา้น
ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ.งปลกูสรา้งชื.อกอ้งโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซื�อตั~วที.
ชั �น 5 ในรา้นขายของที.ระลกึ Shop 550 (ยังไมร่วมคา่ขึ�นลฟิต ์โดยจะมคีา่ใชจ้่ายในการชึ�นไปชมววิใน
ชั �นตา่งๆ ดงันี� Weekdays ตั~วชมววิในชั �น 7 และ 37 ผูใ้หญร่าคา 168 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 



              

 

    

138 MOP ตั~วชมวิวในชั �น 7 เท่านั�น ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP 
Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวันหยดุ) ตั~วชมววิในชั �น 7 และ 37  ผูใ้หญร่าคา 188 MOP , เด็กอายุ
ไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั~วชมววิในชั �น 7 เท่านั�น ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
ราคา 88 MOP)  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจูไห ่(Zhuhai) โดยรถโคช้ ผ่าน ดา่นกงเป่ย   ** ท่าน
จําเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ทกุทา่น **  

พกัที�       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรอืเทยีบเทา่   
 

   
 
 
 

 
 
 
วนัที� 4    เมอืงฮอ่งกง - รพีลสั เบย ์- วดัแชกงหมวิ - รา้นจวิเวอรี� – รา้นหยก– ถนนนาธาน  ยา่นจมิซาจุย่ 

- เมอืงฮอ่งกง (สนามบนิเช็กแล็บกอ๊ก) - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                            
                                                                                                                               (B/L/-) 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยเรอืเฟอรี� ** ทา่นจําเป็นตอ้งรับสมัภาระและดแูล
สัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน  ( Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  เ ป็ น เ ข ต
ปกครองตนเองรมิฝั.งทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลี.ยมปากแมนํ่�าจเูจยีงและทะเลจนี
ใตโ้อบรอบ ฮอ่งกงเป็นที.รูจั้กในสกายไลน์ (skyline) ขยายและทา่เรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื�อที. 1,104 กม. 

และประชากรกว่าเจ็ดลา้นคน เป็นเขตที.มปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที.สุดเขตหนึ.งในโลก ประชากร
ฮ่องกง 93.6% มเีชื�อชาตจิีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื.น ประชากรส่วนใหญ่ที.พูดภาษากวางตุง้ของ
ฮอ่งกงกําเนดิจากมณฑลกวางตุง้ที.อยูต่ดิ ซึ.งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมวินสิตใ์นจนีแผน่ดนิใหญต่ั �งแตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั.วโมง ** 

 นําท่านเดนิทางสู่ รพีลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี�ยวแห่งนี� ที.สวยที.สดุแห่งหนึ.ง 
และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรห์ลายเรื.องมรีปูปั�นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึ.งทํา
หนา้ที.ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที.ทอดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่าน
นมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภเพื.อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึ.งเชื.อ
กนัวา่ขา้มหนึ.งครั �งจะมอีายเุพิ.มขึ�น 3 ปี นําทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิเกาะฮอ่งกง ณ วคิตอเรยีพคี โดยรถ
บัส ในช่วงจุดชมววิกลางเขา (Mid-Level) สัมผัสบรรยากาศบรสิุทธิRสดชื.น   ชมทัศนียภาพเกาะ
ฮอ่งกงและฝั.งเกาลนู และอาคารตา่งๆ ที.กอ่สรา้งตรงตามหลักฮวงจุย้ เชน่ตกึเซน็ทรัลพลาซา่  ตกึไชน่า
แบงค ์และตกึอื.นๆ อนัเป็นที.ตั �งของธรุกจิชั �นนําของฮอ่งกง 

เที�ยง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! หา่นยา่ง 



              

 

    

นําท่านเดินทางสู่  วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung 

Temple) เป็นวัดหนึ.งที.ประชาชนชาวจนีใหค้วามเลื.อมใสศรัทธามาเนิ.น น า น 
สรา้งขึ�นเพื.อระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยที.ประเทศจนียัง ไ ม่ ไ ด ้
รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบุันนี� แตล่ะแควน้ ตา่งปกครองกันเอง แ ล ะ มี
การตอ่สูเ้พื.อชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของทา่น แ ช ก ง 
ซึ.งมปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่ ขณะนั�นเองยังมนัีกรบเอกชื.อ "แช กง" เป็นแม่ ทั พ
ปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลที.กลา้ หาญใน
กองทัพของท่าน ยามที.ออกรบเพื.อตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครั �ง ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 
ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื.อว่าเมื.อพกพาสัญลักษณ์รูป
กังหันนี�ไป ณ ที.ใดๆ กังหันนี�จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอํีานาจเขม้แข็ง เสรมิกําลังใจ
ใหแ้กก่องทพัของทา่น ชื.อเสยีงในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทกุวนันี� เมื.อ 300 กวา่ปีที.
แลว้เดมิทวีัดนี�เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที.เกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซึ.งอยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม่ 
วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื�อที. 50,000 ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั�นสงูใหญข่องทา่นแชกงซึ.ง
เป็นเทพประจําวัดแห่งนี� ซึ.งทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว มี
กลองดา้นละตัว ประชาชนที.เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกังหัน หรอืที.เรยีกวา่ "กังหันนําโชค" เพื.อหมนุแต่
สิ.งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นที.ทา่นจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั.นเพื.อความเป็นสริมิงคล  
วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ที.วดัแชกงหมวิ 
เริ.มแรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที. จดุที.จะไหวน้ี� จะอยูก่ลางแจง้ สําหรับการไหวข้อพรเทพเจา้แชกง 
ทางวัดจะจัดเป็นชดุ สําหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้า่ย 38เหรยีญ ในชดุนั�นจะมกีระดาษไหว ้
เจา้ 1 ชดุ , ธูปมังกรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซื�อธูปเสร็จแลว้ ท่านสามารถยื.นธูปชดุนี�ให ้
เจา้หนา้ที.ชว่ยจดุไดเ้ลย ระหวา่งรอเจา้หนา้ที.จดุธปู ใหเ้รานํากระดาษไหวเ้จา้ที.ไดม้า เขยีนชื.อ นามสกลุ 
วัน เดือน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื.อสะเดาะเคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิ.งดีๆเขา้มา 
นําพาสิ.งไมด่อีอกไป 
วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 
1. ขั �นตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื.อ นามสกลุ วัน เดอืน ปีเกดิ แลว้บอกวัตถปุระสงคท์ี.มา

ทําบญุวดันี� ไหว ้3 ครั �ง  
2. หนักลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครั �ง แลว้จงึปักธปู  
3. ใหเ้ราปักธปูมงักรทั �ง 3 ดอก ที.กระถางกลาง 
4. ต่อไปนําธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชื.อ นามสกุล อกีครั �ง ปักธูปเล็กทั �ง3. กระถาง 

กระถาง ละ 3 ดอก 
5. เมื.อปักธปูทั �ง 3 ดอกเสร็จ ยงัเหลอืธปูอยูกํ่าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพื.อไปปักดา้นใน 
6. สว่นที.เหลอืกําใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทั �งหมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นที.จะเดนิเขา้ไปดา้นใน 
วธิสีกัการะดา้นใน  
1. หลังจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสักการะทา่นดา้นใน และยนือยูเ่บื�องหนา้รูปปั�นขนาดมหมึา

ของทา่นแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้ทา่น อย่างมุ่งมั.น 
และตั �งใจ แลว้จงึไปหมนุกงัหนั ที.อยูส่องดา้นขา้งๆ รปูปั�นทา่นแชกง 
2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครั �ง และ ตั �งจติอธษิฐานขอสิ.งที.เราอยากได ้เชื.อว่า "กังหันนําโชค" จะ

หมนุแตส่ิ.งดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลกัการที.ถกูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 ครั �ง 
3. กอ่นที.จะออกจากวดัอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสนั.นเพื.อใหพ้รนั�นสมปรารถนาและใหด้งัทั.วฟ้าดนิ (มี

เคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเที.ยง ใหต้รีะฆังกอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อนบา่ย ใหต้กีลองกอ่นตี
ระฆงั จงึจะเป็นลําดบัพธิกีรรมที.ถกูตอ้ง) 



              

 

    

4. ผูท้ี.เคยซื�อจี�กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถนําไปไหวข้อพรทา่นแชกง เดนิวนรอบกระถางธปู 3 
รอบ และขอพรใหก้งัหนันําแตส่ิ.งที.ดีๆ  เขา้มา 
5. สําหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหนํ้าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหนํ้าไปวางในรถไดเ้ลย 

โดยที.จะมเีจา้หนา้ที.ชว่ยนําไปทําพธิใีห ้เป็นอนัเสร็จพธิ ี 
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครื�องประดบั (Jewelry Factory) เพื.อ เลอืกซื�อ เครื.องประดับที.สวยงาม 
ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที.ท่านรัก หรอืเลอืกซื�อเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง 
ซึ.งมลีักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกงัหันลมที.มชีื.อเสยีงและเป็นที.นยิมกนัทั.วโลก ที.ถอืกําเนดิขึ�นที.นี. 
และเพราะหา้ง City Gate Outlet อยูใ่กลก้บัสนามบนิมาก นั.งรถบัสประมาณ 15 นาทก็ีถงึ ทําใหท้ี.นี.เป็น
แหล่งชอ้ปปิ�งที.นักท่องเที.ยวหลายคนนยิมมาแวะชว่งขากลับ นําท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese 
Jade Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พื�นเมอืงที.มชีื.อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืง ท่านสามารถเลอืกซื�อเพื.อเป็น
ของฝากไดท้ี.นี.    นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้า่นเต็มอิ.มกบัการชอ้ปปิ�งยา่น 
จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตั �งตน้กันที. สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทั �ง เครื.องหนัง , เครื.อง
กฬีา , เครื.องใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถ่ายรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบที.เป็นของพื�นเมอืงฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตาม
ซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ีShopping Complex ขนาดใหญช่ื.อ Ocean Terminal ซึ.งประกอบไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันและมทีางเชื.อมตดิตอ่สามารถเดนิทะลุถงึ กันได ้ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่น
เดนิทางสู ่เช็กแล็บกอ๊ก ประเทศฮอ่งกง  

22.00  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Egypt 
Air เที.ยวบนิที. MS961 **บรกิารอาหารรอ้น และเครื.องดื.มบนเครื.องบนิ** 

 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ
ประทบัใจ 

 
 
 
 

** หากลกูคา้ทา่นใดที�จาํเป็นตอ้งออกต ัyวภายใน (ต ัyวเครื�องบนิ , ต ัyวรถทวัร ์, ต ัyวรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจา้หนา้ที�ของบรษิทั ทกุคร ั&งกอ่นทาํการออกต ัyวเนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื 

เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบใน
วนัจองทวัร ์ท ั&งนี&เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิารอตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการ
เดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่ทา่นละ 
(พกั 1 หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่(เด็ก
ตํ�ากวา่18มี

เตยีง) 

หอ้งพกัเดี�ยว เพิ�ม 
ไมใ่ชต้ ัyวเครื�องบนิ 

ทา่นละ 

เดือน มกราคม 2562 

05 - 08 มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

@� - @� มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

@A - �� มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

�  - �A มกราคม 11,111 14,111 4,000 5,900 



              

 

    

เดือน กมุภาพนัธ ์2562 
09 - 12 กมุภาพนัธ ์ 11,111 14,111 4,000 5,900 

@  - @A กมุภาพนัธ ์ 11,111 14,111 4,000 5,900 

�F - �  กมุภาพนัธ ์ 11,111 14,111 4,000 5,900 
เดือน มีนาคม 2562 

02 - 05 มีนาคม  11,111 14,111 4,000 5,900 

09 - 12 มีนาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

12 - 13 มนีาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

45 - 42 มนีาคม 11,111 14,111 4,000 5,900 

56 ม.ีค. – 02 เม.ย. 11,111 14,111 4,000 5,900 

 

900** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ<น ตามธรรมเนียม ท่าน

ละ @,�LL บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง @ ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 

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

ท่าน ** 
 

 

** ราคาเดก็อายตุํ<ากว่า � ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ �,ALL บาท **  (ไม่มีที<นั <งบนเครื<องบิน) 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ[  อตัรานี�เฉพาะนักท่องเที<ยว ที<ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ[ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ<มจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์@LL 

USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 

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

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเที�ยวแห่งฮ่องกงเพื�อโปรโมทสินคา้พื# นเมือง ในนามของ
รา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จวิเวอรี� ฯลฯ ซึ�งจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทั

ฯ จงึอยากเรยีนชี# แจงลกูคา้ทุกทา่นว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื# อหรอืไม่ซื# อขึ# นอยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั#งสิ# น และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นทุกเมือง 



              

 

    

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ6ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ# นจากทา่นเป็นจาํนวนเงิน 788 เหรยีญฮ่องกง / คน / 
รา้น 

 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ที<สถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครื<องสาํอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที<ต้องการให้เพิ<มสถานที<ขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที< เพื<อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื<อ

เสนอราคาใหม่ทกุครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี<สไ์ด้ กรณีที<โปรแกรมมีการเปลี<ยนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 
 

� คา่ตั :วเครื�องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที�ระบุ ชั �นEconomy Class รวมถงึค่าภาษสีนามบนิและคา่ภาษี

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�ทาํใหโ้รงแรมตามกาํหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

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

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม   

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

 

อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง 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 1hh ) จะมคี่าใชจ้่ายเพิ�ม

ทา่นละประมาณ 4,i66 บาท แบบ Double (ยื�นธรรมดา i วนัทาํการ) 5,ii6 บาท (ยื�นแบบเรง่ด่วน 5 วนัทาํการ) 

h,1i6 บาท โดยยื�นวซ่ีาที�สถานทตูจนี  

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถิ<น ตามธรรมเนียม ท่านละ @,�LL บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

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

สามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

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

 

เงื<อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 

• กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ hi วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ

จาํนวน @L,LLL บาท หลงัจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 5 วนั  

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

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 ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย   เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื�อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที�ยวโปรแกรมใด , พี

เรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื�อคู่พกัของท่าน(ในกรณทีี�ท่านเดนิทางมากกว่า 4 ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที�สะดวกให้ติดต่อ กรณีที�ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dไมร่บัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

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

ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 



              

 

    

เงื<อนไขการยกเลิก และ เปลี<ยนแปลงการเดินทาง 
 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า FL วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 166 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดที�มวีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกวา่ hi วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง @�-�A วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ i6 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

• ยกเลิกการเดินทาง @� วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมด

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

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

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ dไม่รบัผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี<ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี<ยนชื<อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย �L 

วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�เดนิทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี<ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื<อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ[ ในการหกั

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ที<เกิดขึ�นจริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครั �งแรก ตามจาํนวนครั �งที�เปลี�ยนแปลง 

ไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ[ ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงื<อนไขการยกเลิกการจอง เนื�องจากตั :วเครื�องบนิ เป็นตั :วเครื�องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั :วเครื�องบนิ

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

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตั :วเครื�องบนิไปแล้ว (กรณีตั :ว Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั �น  

• กรณีที<ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ

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

ท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ dในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �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 ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

 

 

เงื<อนไขสาํคญัอื<นๆที<ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํ<า @� ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

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

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�น

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

เฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีที<ต้องทาํวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที<ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ[  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที�ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 16 ชั �วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั �นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ dในการ

ปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งน้อย 2 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนื<องจากการท่องเที<ยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ d ทา่นไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที�ทา่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  



              

 

    

• กรณีที<ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ[ ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที<จะเกิดขึ�น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์<ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที<สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

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

ใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธิ[ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันั �นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

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

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

แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั :วเครื�องบนิแบบกรุ๊ป

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

กรุป๊เป็นสาํคญั 

• ข้อมลูเพิ<มเติม เรื<องตั lวเครื<องบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เกี<ยวกบัการจดัที<นั <งบนเครื<องบิน จะเป็นไปตามที�สายการบินกําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

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

• ข้อมูลเพิ<มเติม เรื<องโรงแรมที<พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทํา

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ�งขึ�นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี<ยน หรือ เปลี<ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ 

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

การควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

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

ในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมด

แลว้ 



              

 

    

• ขอสงวนสิทธิ[ การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ<ม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนั

เดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ[ ในการเปลี<ยนเที<ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื<องจากสาเหตตุ่างๆ  

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

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ< งของผิดกฎหมาย ซึ<งอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกิดสิ<งของสูญหาย อนัเนื<องเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที<ยวเอง  

• เมื<อท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงื<อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที<ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั �งหนึ<ง 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 F ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ F เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 4 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิ dในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

• บริการนํ�าดื<มท่านวนัละ @ ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ�มแจกในวนัที� 4 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื�มแจก 

 
** เมื<อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ<งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเงื<อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที<มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 



              

 

    

 
 

 
 


