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ฮ่องกง นองปิง เซินเจ้ิน จูไห่ มาเก๊า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน Hongkong Airline (HX) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ําหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบนิไดน้้ําหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเชา้นองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - 
ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์                       
พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง                                                                    (-
/-/D) 

01.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG 
KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาต
ให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝุาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

04.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX762 
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

08.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  
** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

หรือ 
00.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG 

KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาต
ให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝุาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

03.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINES เที่ยวบินที่ HX780 
** บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

08.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  
** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม** 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 นําท่านเดินทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบ

นองปิงใน เวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับ สถาปัตยกรรมจีน
โบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร นําท่านเดินทางสู่ วัดพระ
ใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) เพื่อให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโปหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่แห่ง
เกาะลันเตา เพื่อเป็นสิริมงคล ** ในกรณีที่กระเช้านองปิง งดให้บริการ ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิง เป็นการทดแทน **  
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 ท่านสามารถเดินข้ึนไปสักการะ วัดพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา 

องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34  
 เมตร องค์พระหันพระพักตรไ์ปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสกับหมู่บ้าน

วัฒนธรรมนองปิง ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้านค้า ร้านอาหาร และชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย  บริเวณ
หมู่บ้านจําลองแห่งนี้ท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้
ได้อย่างลงตัว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ ซิตี้ เกท เอาท์เล็ท (City Gate Outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดของฮ่องกง อยู่ใกล้

กับสนามบินฮ่องกง ติดกับสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึ่งเป็นสถานที่ข้ึนกระเช้าไปไหว้พระใหญ่
นองปิง มีแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย Sale กัน 40-70% จนทั้งคนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างพา
กันมาช้อปปิ้งกันที่นี่จนเต็มห้างเลยทีเดียว นอกจากส่วนของห้างแล้วยังมีร้ านอาหารต่างๆ , ศูนย์อาหาร 
Food Republic , ซุปเปอร์มาร์เก็ต , โรงภาพยนตร์ และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong ห้าง 
City Gate Outlet มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 90 แบรนด์ เช่น Nike , Addidas , New Balance , 
Burburry , Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani 

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/
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Exchange , Bally , Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , 
Puma , Tumi และ Timberland 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการช๊อปป้ิง 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซําจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) โดยรถไฟ ** ท่านจําเป็นต้องรับ

สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **  
 เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่ง

ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยก่อนเมืองเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี 
ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทําให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มาก
ข้ึน มีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย์ อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจํานวนประชากร
ก็เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

 นําท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อป
ปิ้ง เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทัง้หลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะ
เรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ข้างในตึกจะมีสินค้า
พื้นเมืองมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมสารพัดย่ีหอ้ช่ือดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่า
จะเป็น กุชช่ี อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้ อหามากมาย 
ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม 
ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้า
เลียนแบบของจริงเหล่านี้มีความคล้ายคลึงเหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เ หมือนกันแทบจะทุก
กระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมา
เทียบกัน จึงทําให้สินค้าเลียนแบบเหล่าน้ีขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก  

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เป็ดปักก่ิง และ ไวน์แดง        
พักท่ี Higgert Business Hotel, Shanshui Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ี 2 เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม –ชมโชว์นํ้าพุ - เมืองจูไห่                                                                                                  
                                                                                                                                                             

(B/L/D) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู

รู้คุณความ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็ง
เด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ําแก่ฝุายตรงข้าม และให้เกิด
ความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้น่ันเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ
กราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆด้าน   

 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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  นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ร้านครีมไข่มุก (Pearl Cream Shop) , ร้าน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถ
เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหาร ชมโชว์นํ้าพุ Shekou Sea World Music Fountain เป็นโชว์น้ําพุกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดใน

เมืองเซินเจิ้น ชมโชว์ SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAIN **(ปิดทุกวันจันทร์)**โชว์น้ําพุเต้นระบํา
แห่งใหม่ของเซินเจิ้น ฉากหลังเป็นเรือ Minghua (เดิมเรียกว่า Anceveller) ซึ่งในปี 1960 เรือยอชท์สุดหรูที่
เป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์เดอโกล ต่อมาในปี 1973 ประเทศจีนได้ซื้อต่อและได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
Minghua ทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอย่างถาวร การแสดงที่มีความตื่นเต้นอลังการกับแสง สี และไฟ 
ให้ท่านได้ชมโชว์อย่างใกล้ชิด  
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย ** ท่านจําเป็นต้องรับสัมภาระ
และดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการ
เดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 
นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น 
“เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”  

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี 365 Art Hotel , Jinjiang Inn Hotel Zhuhai หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า  
 
วันท่ี 3    เมืองจู่ไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหน่ี –วัดผู่โถว - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัส

เซนาโด้ –ร้านของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า – เมืองจู่ไห่  พิเศษ!! เมนูเป่าฮ้ือ
                                                               (B/L/-)                                                                           

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านน่ังรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน
ติก ซึ่งทางรัฐบาลเมอืงจไูห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ช่ือ
ว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนําเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 
คนน่ังเท่านั้น จึงได้ช่ือว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย  นําท่านผ่านชม 
สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห่ 
ฟิชเชอร์  เกิร์ล  (Zhuhai 
Fisher Girl) สาวงามกลาง
ทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจู
ไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้าง
ข้ึนจากหินแกรนิตทราย เป็น
รูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร 
น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน 
หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก 
บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัด
พ ลิ้ ว  อุ่ น ร อ ย ยิ้ ม ทั้ ง บ น
ใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใคร
ไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ  
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นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิของพระ
โพธิสัตว์กวนอิม พุทธศาสนานิกาย
มหายาน พระโพธิสัตว์มีมากมาย พระ
โพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือ
ภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่ง
พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อ
เสด็จโปรดสัตว์ให้พน้ทุกข์จะทรงนิรมิต
พระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์
กวนอิ มจึ งมีหลายปาง เ ช่น  ปาง
ประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 
หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม” 
ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เช่ือ
กันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศ
อินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่
กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักทีเ่กาะแหง่หนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเช่ือว่าองค์เจ้าแม่
ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึง
กลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิ เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะ
แห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน    
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เป่าฮ้ือ  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครอง
พิเศษของจีน มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 
16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน 
ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย  
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ
เรียกอีกช่ือว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma 
Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดใน
มาเก๊า คําว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มา
ของคําว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สืบ
เนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาว
โปรตุเกส เดินทางมาข้ึนฝั่งที่มาเก๊า
ตรงบริเวณวัดนี้  แล้วได้ถามกับ
ชาวบ้ าน ว่า เกาะนี้ ช่ือ ว่าอะ ไร 
ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาว
โปรตุเกสจึงเรียกประเทศน้ีเรื่อยมา 
จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  

 
นําท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอันโต
นีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุุนถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์สําคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
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สุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถ์
คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นําท่าน
เดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado 
Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเก๊า และ
เป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์
ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยม
ยาวและเช่ือมต่อ , Largo ทํา São 
Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ 
Avenida de Almeida Ribeiro ที่
อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งช่ือตาม Leal Senado ซึ่งเป็น
สถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal 
Senado ตั้งอยู่ในปัจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจตัุรัสเนื้อเรื่องรูปปั้นทองสัมฤทธ์ิเบง Nicolau เดอ 
Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั้นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้รับผิดชอบ
การตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสร้างขึ้นและยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆ
จัตุรัสมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรีย์หลายแห่งได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาล แวะ ร้านขายของ
ฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมข้ึนช่ือและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรสต่างๆ และเบอเกอ
รี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึงได้
มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่าง  
 
นําท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นช่ือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมี
ห้องพักรับรองหลายพันหอ้ง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยว
ระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่าย
ระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการสําหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส 
ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตึก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มาก
ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็นโรงแรม ที่ตั้งอยู่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย และยังเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูก
ออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตร
บรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden 
Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 
เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว้
สําหรับการจัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้า
ใครที่รักการช้อปปิ้งนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จัดแบ่ง
พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 
ร้าน ที่ตั้งอยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโด
ลามากกว่า 50 ลํา สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ 
โดยเรือกอนโดลาเหล่าน้ี จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบ
ด้านนอกอีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปปิ้งนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสีฟูาสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลาย
ของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทําให้คนที่เดินช้อปปิ้งอยู่นั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือ
กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับการให้บริการที่ท่าน
ต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์)  
อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนามของ หอไอ
เฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่งมีขนาด
เล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ช้ัน เปิดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 
2017 (ยังไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ (Zhuhai) โดยรถโค้ช ผ่าน ด่านกงเป่ย ** ท่านจําเป็นต้องรับ
สัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน **  

พักท่ี       365 ART HOTEL , Jinjiang Inn Hotel ZHUHAI หรือ Zhong Shan หรือเทียบเท่า   
 
วันท่ี 4    เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี ่– ร้านหยก– ถนนนาธาน  ย่าน

จิมซาจุ่ย - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                                                                                                       
(B/L/-)                                                                                      
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เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจําเป็นต้องรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ําจูเจียงและทะเลจีนใต้
โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 
93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีน
แผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

 นําท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้
เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกปูอง
คุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มข้ึน 3 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีน
ให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบ
เอกช่ือ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลที่กล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติด
ไว้ด้านหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเช่ือว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริมงคล นําพาแต่ความโชคดี มีอํานาจเข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน 
ช่ือเสียงในการนําทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ 
เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้อง
หมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล  
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วิธีสักการะบูชาเทพเจ้าที่วัดแชกงหมิว 
เริ่มแรกให้ไหว้เทวดาฟูาดินและเจ้าที่ จุดที่จะไหว้นี้ จะอยู่กลางแจ้ง สําหรับการไหว้ขอพรเทพเจ้าแชกง ทาง
วัดจะจัดเป็นชุด สําหรับไหว้เทพเจ้าแชกงโดยตรง ค่าใช้จ่าย 38เหรียญ ในชุดน้ันจะมีกระดาษไหว้เจ้า 1 ชุด , 
ธูปมังกรสีแดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 กํา พอซื้อธูปเสร็จแล้ว ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยจุดได้
เลย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จุดธูป ให้เรานํากระดาษไหว้เจ้าที่ได้มา เขียนช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ลงไปใน
กระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสริมความเป็นสิริมงคล ปัดเปุาสิ่งดีๆเข้ามา นําพาสิ่งไม่ดีออกไป 
วิธีการไหว้เทวดาฟูาดิน (กลางแจ้ง ) 
1. ข้ันตอนแรกให้เราหันออกจากวัด แล้ว บอกช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แล้วบอกวัตถุประสงค์ที่มา

ทําบุญวัดน้ี ไหว้ 3 ครั้ง  
2. หันกลับมาด้านใน ไหว้ 3 ครั้ง แล้วจึงปักธูป  
3. ให้เราปักธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง 
4. ต่อไปนําธูปดอกเล็กหันหน้าเข้าวัด ไหว้พร้อมบอกช่ือ นามสกุล อีกครั้ง ปักธูปเล็กทั้ง3. กระถาง กระถาง 

ละ 3 ดอก 
5. เมื่อปักธูปทั้ง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยู่กําใหญ่ๆ ให้เราแยกไว้ก่อน 3ดอก เพื่อไปปักด้านใน 
6. ส่วนที่เหลือกําใหญ่ๆ ให้ปักกระถางกลางแจ้งทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านใน 
วิธีสักการะด้านใน  
1. หลังจากจุดธูปไหว้ด้านนอก ให้เข้ามาสักการะท่านด้านใน และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่าน

แชกง พร้อมธูป 3 ดอกและกระดาษไหว้เจ้า ให้อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น และตั้งใจ แล้ว
จึงไปหมุนกังหัน ที่อยู่สองด้านข้างๆ รูปปั้นท่านแชกง 
2. วิธีหมุนกังหัน ให้หมุน 3 ครั้ง และ ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได้ เช่ือว่า "กังหันนําโชค" จะหมุนแต่สิ่ง

ดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง 
3. ก่อนที่จะออกจากวัดอย่าลืมตีกลองใหเ้สยีงดังสนั่นเพือ่ให้พรนั้นสมปรารถนาและให้ดังทัว่ฟูาดิน (มีเคล็ด

ลับคือหากไหว้พระก่อนเที่ยง ให้ตีระฆังก่อนตีกลอง แต่หากเราไปไหว้ตอนบ่าย ให้ตีกลองก่อนตีระฆัง จึงจะ
เป็นลําดับพิธีกรรมที่ถูกต้อง) 
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4. ผู้ที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากร้าน สามารถนําไปไหว้ขอพรท่านแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ 
และขอพรให้กังหันนําแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามา 
5. สําหรับกระดาษไหว้เจ้า ให้นําไปใส่ในรถเข็น มีจุดใส่อยู่บริเวณด้านหน้า ให้นําไปวางในรถได้เลย โดยที่

จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยนําไปทําพิธีให้ เป็นอันเสร็จพิธี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยง
เซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้า
ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนน
หวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้า
หลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เปูาหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่
อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้น
สีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพ
เจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ห่านย่าง 

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ 
เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อ
เป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูป
กังหันลมที่มี ช่ือเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดข้ึนที่นี่  และเพราะ
ห้าง City Gate Outlet อยู่ใกล้กับสนามบินมาก นั่งรถบัสประมาณ 15 นาทีก็
ถึง ทําให้ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะช่วงขากลับ นํา
ท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มี
ช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่    นําท่าน
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เดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) 
มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟูา , กล้อง ถ่ายรูป 
ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping 
Complex ขนาดใหญ่ช่ือ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเช่ือม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถึง กันได ้ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

22.45  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 761 ** บริการ Snack และ น้ําดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 
ช่ัวโมง 15 นาที ** 

00.45+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ ประทับใจ 
หรือ 

20.40  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG 
AIRLINE เที่ยวบินที่ HX 779 ** บริการ Snack และ น้ําดื่มบนเครื่องบิน / ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 
ช่ัวโมง 15 นาที ** 

22.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ ประทับใจ 
 

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท และหลายเวลาบิน โปรดดูรายละเอียดไฟล์ทบินท้ายโปรแกรม** 
 
** หากลูกค้าท่านใดท่ีจําเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัท ทุกครั้งก่อนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียดไฟลท์บิน และ  เวลาบิน 
ราคา ผู้ใหญ่ 
พัก2-3ท่าน 

ราคาเด็กตํ่า
กว่า 18 ปี 

พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบิน 
ท่านละ 

เดือน มิถุนายน 2562 

6-9 มิ.ย. 62 

HX780 06JUN BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 09JUN HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

13-16 มิ.ย. 62 

HX780 13JUN BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 16JUN HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

20-23 มิ.ย. 62 

HX780 20JUN BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 23JUN HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

27-30 มิ.ย. 62 HX780 27JUN BKKHKG HK21 0335 12,900 15,900 3,000 8,000 
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0805 
HX761 30JUN HKGBKK HK21 2145 

2355 
เดือน กรกฎาคม 2562 

4-7 ก.ค. 62 

HX780 04JUL BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 07JUL HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

6-9 ก.ค. 62 

HX762 06JUL BKKHKG HK21 0440 
0850 

HX761 09JUL HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

11-14 ก.ค. 62 

HX780 11JUL BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 14JUL HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

18-21 ก.ค. 62 

HX780 18JUL BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 21JUL HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

เดือน สิงหาคม 2562 

1-4 ส.ค. 62 

HX780 01AUG BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 04AUG HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

8-11 ส.ค. 62 

HX780 08AUG BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 11AUG HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

15-18 ส.ค. 62 

HX780 15AUG BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 18AUG HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

22-25 ส.ค. 62 

HX762 22AUG BKKHKG HK21 0415 
0820 

HX761 25AUG HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 

29 ส.ค.-1ก.ย.
62 

HX780 29AUG BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 01SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

13,900 16,900 3,000 8,000 
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เดือน กันยายน 2562 

5-8 ก.ย. 62 

HX780 05SEP BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 08SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

12-15 ก.ย. 62 

HX780 12SEP BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 15SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

19-22 ก.ย. 62 

HX780 19SEP BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 22SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

22-25 ก.ย. 62 

HX780 22SEP BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 25SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

26-29 ก.ย. 62 

HX780 26SEP BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 29SEP HKGBKK HK21 2145 
2355 

12,900 15,900 3,000 8,000 

เดือน ตุลาคม 2562 

11-14 ต.ค. 62 

HX762 11OCT BKKHKG HK21 0440 
0900 

HX761 14OCT HKGBKK HK21 2145 
2355 

15,900 18,900 3,000 8,000 

17-20 ต.ค. 62 

HX780 17OCT BKKHKG HK21 0335 
0805 

HX761 20OCT HKGBKK HK21 2145 
2355 

14,900 17,900 3,000 8,000 

18-21 ต.ค. 62 

HX762 18OCT BKKHKG HK21 0440 
0900 

HX761 21OCT HKGBKK HK21 2145 
2355 

14,900 17,900 3,000 8,000 

19-22 ต.ค. 62 

HX762 19OCT BKKHKG HK21 0440 
0850 

HX761 22OCT HKGBKK HK21 2145 
2355 

14,900 17,900 3,000 8,000 

24-27 ต.ค. 62 
HX780 24OCT BKKHKG HK21 0335 

0805 
HX761 27OCT HKGBKK HK21 2350 

13,900 16,900 3,000 8,000 
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0220+1 

25-28 ต.ค. 62 

HX762 25OCT BKKHKG HK21 0440 
0900 

HX761 28OCT HKGBKK HK21 2350 
0220+1 

13,900 16,900 3,000 8,000 

26-29 ต.ค. 62 

HX762 26OCT BKKHKG HK21 0440 
0850 

HX761 29OCT HKGBKK HK21 2350 
0220+1 

13,900 16,900 3,000 8,000 

900  
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 
ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเด็กอายุต่าํกว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีน่ังบนเครื่องบิน) 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์ 100 
USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของ

ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้ารา้นทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน 

/ ร้าน 
 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปลี่ยนแปลง ** 
อัตราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า
ภาษีน้ํามันทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน 
HONGKONG AIRLINE คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 
20 กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือข้ึนเครื่อง มีนํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  
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 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มท่านละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 
วันทําการ) 4,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน  

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัด
จําจํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 
 ส่งรายช่ือสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสือ เดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทางครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยว
โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่ือคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทาง
มากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย 
และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบนิ
หรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน 
เป็นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผู้พักเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านน้ัน จําเป็นต้องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพ่ิมตามอัตราค่าบริการในตารางขา้งต้น 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระ
แล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิค่าบริการที่ชําระมาแล้วทัง้หมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น 
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 
วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากต๋ัวเครื่องบิน เป็นต๋ัวเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน
โปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง 
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่าน
เดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณี
ดังน้ี 
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้ามนําเข้า

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง
กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทาง

ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี
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เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ 
กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

 ในกรณีท่ีต้องทําวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า
กรุ๊ป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 
การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮ่องกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า
เมือง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชําระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้น
กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย 
พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเรว็ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋ว
เครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่
ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับ
กระบวนการและข้ันตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน 
หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้น่ังด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการ
จัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากความ
ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง  การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว 
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 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ําดื่มแจก 

** เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าสว่นใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ีแล้ว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 

 


