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GS HKG 09 MS
ฮองกง  เซินเจิ้น จูไห มาเกา

บินดวยสายการบิน Egypt Air (MS) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK)

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 8 ก.ก. **
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - เมืองเซินเจ้ิน                 (-/-/D)
11.00 คณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรเช็คอิน Q สายการบนิ Egypt Air โดย

มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั อํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ** ประเทศฮองกงไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก
เนือ้สัตว พชื ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมอืง **

14.25 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ เชก็แล็บกอก ประเทศฮองกง โดยสายการบนิ Egypt Air เที่ยวบินที่
MS960 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบนิ**

18.00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บกอก ประเทศฮองกง ** ตามเวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาประเทศ
ไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง **

               หลงัผานดานตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอย นําทานเดินทางสู เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซําจั่น , ซิม
จุม (Shenzhen) โดยรถโคช ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุก
ทาน **
เซินเจิ้นเปนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปนเมืองชายแดนริมฝง
ตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบงออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป
ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มาก
ข้ึน มีการจัดต้ังตลาดหลกัทรพัย อาคารสํานักงาน โรงแรม และส่ิงปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวนประชากร
ก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา

คํ่า           บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักท่ี Higgert Business Hotel , SHENZHEN หรือเทียบเทา

วันท่ี 2 เมืองเซินเจ้ิน - วัดกวนอู - รานหยก - รานครีมไขมุก - รานยางพารา – หมูบานล่ีเจียง – หลอหวูชองปง
เซ็นเตอร - เมืองจูไห  พิเศษ!! เมนูเปดปกก่ิงและไวนแดง                                   (B/L/D)

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
  นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญู

รูคุณความ ความจงรักภักดี
ความกลาหาญ และ โชคลาภ
บา ร มีท าน เ ป รี ยบ เ สมื อน
ตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เด่ียวองอาจไมครั่นครามตอ
ศัตรู ทานเปนคนจิตใจมั่นคง
ดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การ
บูชาขอพรทานก็หมายถึงขอให
ท านช วย อุดช อ งว า ง ไม ให
เพลี่ยงพล้ําแกฝายตรงขาม
และใหเกิดความสมบูรณดวย
คนขางเคียงที่ซื่อสัตย  หรือ
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บริวารทีไ่วใจไดน่ันเอง ดังน้ัน ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพ่ือความเปนสริิมงคลตอตนเอง
และครอบครัวในทุกๆดาน

  นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , รานครีมไขมุก (Pearl Cream Shop) , ราน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถ
เลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดท่ีน่ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
  นําทานเดินทางสู หมูบาน ล่ีเจียง (Lijiang) หมูบานโบราณ จําลองเมืองลี่เจียง สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมที่

เพิง่เปดให นกัทองเทีย่วไดเขามาพักผอนกับบรรยากาศอันเปนธรรมชาติ ทั้งลําคลองและอาคารบานเรือน
โบราณตางๆ ที่ ยังคงอยูและมีการปรับปรุงบางสวนของหมูบานตามแบบของเมืองโบราณลี่เจียง ทั้งนี้ทานยัง
ไดไดสัมผัสถึงความ เปนจีนแคะซึ่งปจจุบันยังคงมีชาวจีนแคะที่อาศัยอยูในหมูบานแหงนี้ แมวาชาวแคะจะมี
วัฒนธรรมและภาษาที่ แตกตางเฉพาะตัวจากประชากร ภายในหมูบานยังมีพิพิธภัณฑซึ่งบอกเลาถึงประวัติ
ความเปนมาของชาวจีนแคะ ใหไดศึกษาสําหรบัทานทีส่นใจอกีดวย ภายในหมูบานกยังมีศาลเจากวนอูซ่ึงถือ
วาเปนศาลเจาศักด์ิสทิธิท่ีชาวแคะไดสักการะกราบไหวกันมานานนับรอยป นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอป
ปง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปปง เปนหางชอปปงขนาดใหญ
ของเมืองเซินเจิ้น แหลงชอปปงที่ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปงสวนใหญจะเรียกที่นี่วา มาบุญครองของ
เมืองจีน ท่ีน่ีจะเหมอืนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ขางในตึกจะมสิีนคาพ้ืนเมอืงมากมาย กระเปา เส้ือผา
รองเทา ซ่ึงเปนสินคาเลยีนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอช่ือดังๆ ท้ังน้ัน ไมวาจะเปน กุชช่ี อามาน่ี หลุยส วิตต
อง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ท่ีน่ีมีวางขายใหเลือกซ้ือหามากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มี
แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300
หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหลานี้มีความ
คลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับ
แกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทาํใหสินคาเลียนแบบเหลาน้ีขาย
ดิบขายดีเปนอยางมาก

ทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ผาน ดานกงเปย ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขาม
ดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจู
ไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมือง
มหัศจรรยแหงสาธารณรฐัประชาชนจีน”
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คํ่า          บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปดปกกิ่งและไวนแดง
พักท่ี 365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทา

วันท่ี 3    เมืองจูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหน่ี –วัดผูโถว - เมืองมาเกา - วัดอามา - ซากโบสถเซนตปอล - จตุรัส
เซนาโด –รานของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเกา  – เมืองจูไห   พิเศษ!! เมนูเปาฮ้ือ

(B/L/D)
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร
แมนติก ซ่ึงทางรัฐบาลเมอืงจไูหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสาํหรับการพักผอนหยอนใจ และท่ี
ไดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามา
สําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย นํา
ทานผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห
ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl)
สาวงามกลางทะเล สัญลกัษณของเมอืงจู
ไห  บริ เวณอาวเซียงหู สราง ข้ึนจาก
หินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7
เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวี
หนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้ว
ชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนา
ถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บง
บอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหง
เมืองจูไหนัน่เอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็
ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ
นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระ
โพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือ
ภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซ่ึงพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรษุ เม่ือเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรง
นิรมติพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว
กวนอิมจงึมีหลายปาง เชน ปางประธาน ,
ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา และ ปาง
ที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา
“อาเนี้ย” เปนตน เชื่อกันวาพระโพธิสัตว
กวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ
บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของ
ประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ
รูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษา
ธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับ
มาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพัก
ท่ีเกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวาองคเจาแมฯจะไมไปท่ีไหน ประสงคจะอยูท่ีเกาะแหงน้ี จึงไดสราง
ศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปนท่ีต้ังของปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธ์ิ เปรียบเชนท่ี
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ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนีคื้อ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซวั) หน่ึงในสีภู่เขาพระ
พุทธอันยิ่งใหญของจีน

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู เปาฮ้ือ
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช เปนพื้นที่บนชายฝงทางใตของประเทศจีน ปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสกอน พ.ศ. 2542 เปนอาณานิคมของยุโรปที่เกาแกที่สุดในจีน ต้ังแตคริสตศตวรรษที่
16 อํานาจอธิปไตยเหนือมาเกาไดยายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเปนเขตปกครอง
พิเศษของจีน มาเกาไดมีบทบาทท่ีมีอิทธิพลตอจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหวางคริสตศตวรรษที่
16 และ ครสิตศตวรรษที ่19 ผูทีอ่าศัยอยูในมาเกาสวนใหญพูดภาษากวางตุงเปนภาษาแม ภาษาแมนดาริน
ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มพูีดดวย นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-
Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ
เน่ืองมาจาก เม่ือนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาข้ึนฝงท่ีมาเกาตรงบรเิวณวัดน้ี แลวไดถามกับชาวบานวา
เกาะน้ีช่ือวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศน้ีเรือ่ยมา จนสุดทาย กลายเปน
มาเกาน่ีเอง

นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโต
นีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอิต ในสมัยน้ัน เปนหน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado
Square) เปนจตุัรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหน่ึงของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingos ที่ปลายดานหนึ่งและ
Avenida de Almeida Ribeiro ท่ีอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการ
ต้ังช่ือตาม Leal Senado ซ่ึงเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 ซ่ึงต้ังอยู
ตรงหนาจัตุรัสท่ีอาคาร Leal Senado ต้ังอยูในปจจุบัน สวนเลก็ๆ ท่ีต้ังอยูตรงกลางของจัตุรสัเน้ือเรือ่งรปูปน
ทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปนถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3
ขณะท่ี Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก นํ้าพุถูกสรางข้ึนและยังคงยืนอยูใน
ปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปน
อยางดีโดยรฐับาล  แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซ้ือขนมข้ึนช่ือและของฝากหมูแผน หมฝูอยได
จากท่ีน่ี หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี ่เน่ืองจากมาเกาเปนเมืองทีร่วมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกส
เขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจงึไดมีรสชาติท่ีเปนเอกลักษณ นิยมซ้ือกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมี
หองพกัรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบรกิาร และมีคาสโินท่ีนักพนันและนักทองเท่ียว
ระดับไฮโซมาเลนกันเพ่ือความสนุกสนาน มากกวาเลนเพ่ือผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจาย
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ระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส
ประเทศอิตาล่ี แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนท่ีเปนตัวตึก ซ่ึงเปนท่ีต้ังของโรงแรมและคาสิโนน้ัน มีพ้ืนที่มาก
ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการบนัทึกสถิติวาเปนโรงแรม ท่ีต้ังอยูแบบเด่ียวๆท่ีใหญท่ีสุดใน
เอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูก
ออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตร
บรรจง สําหรับพ้ืนท่ี ท่ีแบงเปนคาสโินน้ัน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden
Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400
เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่น่ังมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว
สําหรับการจดังานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถา
ใครท่ีรกัการชอปปงน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะท่ีน่ีไดจัดแบง
พื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350
ราน ท่ีต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซ่ึงจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโด
ลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ
โดยเรอืกอนโดลาเหลาน้ี จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ท่ีอยูภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบ
ดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลาย
ของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือ
กอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทาน
ตองการ สามารถติดตอสอบถามไดท่ีหวัหนาทัวร)
อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแกการชอปปง
บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่รูจักกันในนามของ หอไอ
เฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาด
เล็กกวาของจรงิประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ช้ัน บนหอไอเฟลแหงน้ี มีรานอาหารสุดหรู และ
จุดชมวิวอยู เปดตัวเม่ือปลายป 2016 เพ่ือเฉลิมฉลอง ป 2017 ท่ีน่ีมีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวน
ตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่
น่ัง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจาก
เมืองปารสี ประเทศฝร่ังเศส เมอืงคลาสสิคตลอดกาลท่ีข้ึนช่ือดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและส่ิงปลูก
สรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 550 (ยงัไมรวม
คาข้ึนลิฟต)

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองจูไห (Zhuhai) โดยรถโคช ผาน ดานกงเปย   ** ทานจําเปนตอง
รับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **

พักท่ี       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา
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วันท่ี 4      เมืองฮองกง - รีพลัส เบย - วัดแชกงหมิว - รานจิวเวอร่ี – รานหยก– Avenue of star - ถนนนาธาน
ยานจิมซาจุย - เมืองฮองกง (สนามบินเช็กแล็บกอก) - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)

เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอร่ี ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแล
สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขต
ปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจนี ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใต
โอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง
93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอืน่ ประชากรสวนใหญทีพู่ดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุงท่ีอยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีน
แผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง **

 นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรปูจันทนเส้ียวแหงน้ี ท่ีสวยท่ีสดุแหงหน่ึง และยังใช
เปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปอง
คุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ีทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแม
กวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ป นําทานเดินทางสูจุดชมวิวเกาะฮองกง ณ วิคตอเรียพีค โดยรถบัส ในชวงจุดชมวิวกลางเขา
(Mid-Level) สัมผสับรรยากาศบรสุิทธ์ิสดช่ืน   ชมทัศนียภาพเกาะฮองกงและฝงเกาลูน และอาคารตางๆ ท่ี
กอสรางตรงตามหลกัฮวงจุย เชนตึกเซ็นทรลัพลาซา  ตึกไชนาแบงค และตึกอ่ืนๆ อันเปนท่ีต้ังของธุรกิจช้ันนํา
ของฮองกง

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! หานยาง
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีน
ใหความเล่ือมใสศรทัธามาเน่ินนาน สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมยัท่ีประเทศจีนยัง
ไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิง
อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซ่ึงมีประวัติเลาตอกนัมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบ
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เอกช่ือ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญใน
กองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติด
ไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิรมิงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสรมิกําลังใจใหแกกองทัพของทาน
ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ
เปนวัดท่ีเกาแกและอนุรกัษโบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลงัของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993
บนเน้ือที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัดแหงน้ี ซ่ึงทางดานขาง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัด
จะตองตีกลองใหเสยีงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิรมิงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว
เริม่แรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาท่ี จุดท่ีจะไหวน้ี จะอยูกลางแจง สาํหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทาง
วัดจะจัดเปนชุด สําหรบัไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรยีญ ในชุดน้ันจะมีกระดาษไหวเจา 1 ชุด ,
ธูปมังกรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเลก็ 1 กํา พอซ้ือธูปเสรจ็แลว ทานสามารถย่ืนธูปชุดน้ีใหเจาหนาท่ีชวยจุดได
เลย ระหวางรอเจาหนาท่ีจดุธูป ใหเรานํากระดาษไหวเจาท่ีไดมา เขียนช่ือ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด ลงไปใน
กระดาษ เพ่ือสะเดาะเคราะห  เสริมความเปนสิรมิงคล ปดเปาสิง่ดีๆเขามา นําพาส่ิงไมดีออกไป
วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง )
1. ขัน้ตอนแรกใหเราหนัออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคที่มา

ทําบุญวัดน้ี ไหว 3 คร้ัง
2.หันกลบัมาดานใน ไหว 3 คร้ัง แลวจึงปกธูป
3.ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3 ดอก ที่กระถางกลาง
4.ตอไปนําธูปดอกเลก็หันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกช่ือ นามสกุล อีกคร้ัง ปกธูปเล็กท้ัง3. กระถาง กระถาง

ละ 3 ดอก
5.เม่ือปกธูปท้ัง 3 ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ  ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพ่ือไปปกดานใน
6.สวนท่ีเหลือกําใหญๆ  ใหปกกระถางกลางแจงทัง้หมดใหแลวเสร็จ กอนท่ีจะเดินเขาไปดานใน
วิธีสักการะดานใน
1.หลงัจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสกัการะทานดานใน และยืนอยูเบือ้งหนารูปปนขนาดมหึมาของทาน

แชกง พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงม่ัน และต้ังใจ แลว
จึงไปหมุนกังหนั ท่ีอยูสองดานขางๆ รูปปนทานแชกง
2.วิธีหมุนกังหนั ใหหมุน 3 คร้ัง และ ต้ังจติอธิษฐานขอส่ิงท่ีเราอยากได เช่ือวา "กังหนันําโชค" จะหมุนแตสิ่ง

ดีๆ เขามาในชีวิต โดยหลกัการทีถู่กบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 คร้ัง
3. กอนท่ีจะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสน่ันเพ่ือใหพรน้ันสมปรารถนาและใหดังท่ัวฟาดิน (มีเคลด็

ลับคือหากไหวพระกอนเท่ียง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะ
เปนลาํดับพิธีกรรมท่ีถูกตอง)
4. ผูท่ีเคยซ้ือจีกั้งหนัแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบ

และขอพรใหกังหนันําแตส่ิงท่ีดีๆ เขามา
5. สําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถไดเลย โดยท่ี

จะมีเจาหนาท่ีชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี
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นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซ้ือ
เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อ
เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูป
กังหันลมท่ีมี ช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ ถือกําเนิดข้ึนที่ น่ี และเพราะ
หาง City Gate Outlet อยูใกลกับสนามบินมาก น่ังรถบัสประมาณ 15 นาทีก็ถึง ทํา
ใหที่น่ีเปนแหลงชอปปงท่ีนักทองเที่ยวหลายคนนิยมมาแวะชวงขากลับ นําทาน
เดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง
คุณภาพดีของเมือง ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝากไดท่ีน่ี
นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสําคัญ
ที่มีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก" หลังผานการปรับโฉมใหมดวย
ฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกช่ือดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถ่ินและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ได
เปดใหเขาชมอีกคร้ังในป 2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราท่ีมีช่ือเสียง  คุณสามารถถายรูป
กับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวท่ีสวยงามของอาววิคตอเรีย

นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha
Tsui) มกัจะต้ังตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี
Shopping Complex ขนาดใหญช่ือ Ocean Terminal ซ่ึงประกอบไปดวยหางสรรพสนิคาเรียงรายกันและ
มีทางเช่ือมติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เช็กแลบ็กอก ประเทศฮองกง
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20.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air
เที่ยวบินที่ MS961 **บริการอาหารรอน และเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบนิ**

22.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของ
บริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัว

ทานเอง **

อัตราคาบริการอัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง
ราคา ผูใหญ ทานละ
(พัก 1 หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กตํ่า
กวา18มีเตียง)

หองพักเด่ียว เพ่ิม
ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน

ทานละ

MS960 BKKHKG 14.15-17.50
MS961 HKGBKK 22.00-23.50

เดือน มิถุนายน 2562

01-04 มิถุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900

15-18 มิถุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900

22-25 มิถุนายน 11,989 14,989 4,000 6,900

เดือน กรกฎาคม 2562

06-09 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

13-16 กรกฎาคม 12,989 15,989 4,000 6,900

20-23 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

27-30 กรกฎาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

เดือน สิงหาคม 2562

03-06 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

10-13 สิงหาคม 12,989 15,989 4,000 6,900

17-20 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

24-27 สิงหาคม 11,989 14,989 4,000 6,900

31 ส.ค.- 03 ก.ย. 11,989 14,989 4,000 6,900

เดือน กันยายน 2562

07-10 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900

14-17 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900

21-24 กันยายน 11,989 14,989 4,000 6,900

เดือน ตุลาคม 2562

12-15 ตุลาคม 12,989 15,989 4,000 6,900

19-22 ตุลาคม 11,989 14,989 4,000 6,900
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900** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มคัคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม ทานละ
1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง
2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ทาน **
** ราคาเด็กอายุต่าํกวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน)
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100
USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   **

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนข้ึนไป!!!**

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของ
รานรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือ

ข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน

/ ราน
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจง
รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปลี่ยนแปลง **

อัตราคาบริการน้ี รวม

ü คาตัว๋เครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา
ภาษีนํ้ามันทุกแหง

ü คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Egypt Air
คือ อนุญาตใหผูเดินทางทกุทาน โหลดกระเปาลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม และ สัมภาระ
ท่ีถือข้ึนเครือ่ง มีนํ้าหนักไมเกิน 8 กิโลกรัม เทาน้ัน

ü คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามทีร่ายการระบุ
ü คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ี
พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

ü คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม)
ü คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ü คาเบ้ียประกันอบัุติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิ
บารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบใุนรายการ
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× คาธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน
ขนาดมาตรฐาน

× คาภาษีนํ้ามัน ทีส่ายการบินเรยีกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว
× ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมีคาใชจาย

เพิ่มทานละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3
วันทําการ) 4,150 บาท โดยย่ืนวีซาท่ีสถานทูตจีน

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทาน
สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบริษัท

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน

· กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัด
จําจํานวน 10,000 บาท หลงัจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน

· หากไมชําระมดัจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงให
ทานทราบลวงหนา

· หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเง่ือนไข

· เม่ือทานชําระเงนิไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

· หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบช่ืุอผูจอง โปรแกรมท่ี
เดินทาง , พีเรยีดวันท่ีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก

· สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
โปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทาง
มากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพททีส่ะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกทีมี่รูปถาย
และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ
ตอคาเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน
หรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังสิน้

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง

· ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดินทางกระทันหัน
เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพัก
เดี่ยวเพิ่มตามอัตราคาบริการในตารางขางตน

· ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว

** ยกเวน พีเรยีดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
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· ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
· ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบนิ การจองท่ีพัก ฯลฯ

· ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน
สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20
วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลงัจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจรงิท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และ
กระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีเ่ปนกรณีพิเศษ

· กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนคร้ังที่
เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

· กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด

· เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบนิชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาต๋ัวเครื่องบิน
โปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

· กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว (กรณีต๋ัว Refund ได หมายถึง
เรยีกเงนิคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจาํเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

· กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทาน
เดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือ
บางสวนใหกับทาน

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณี
ดังน้ี
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมอืง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิง่ของหามนําเขา

ประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทาง
กองตรวจคนเขาเมอืงหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสบืเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมอืง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่

พํานักอยูในประเทศไทย

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง

· คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทาง
ทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิม่เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทาน
เดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรอื เลือ่นการเดินทางไปในพี
เรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้
กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟรมลางาน

· ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซา
กรุป)
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· บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ ,
การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตาม
กฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

· หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทกุทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทาง
กลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขา
เมือง

· เนื่องจากการทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ

· กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น
และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว

· หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หนาใดหนาหน่ึงหลดุออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทาง
สายการบิน หรอื เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้น
กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรยีบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสลุ กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลีย่นแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋ว
เคร่ืองบินเรยีบรอยแลว ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจรงิท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญ
ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ

· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน
หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลบั ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางทีส่ายการบิน และบรษัิททัวรเรียกเก็บ

· เก่ียวกับการจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได แตท้ังน้ีและท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานทีม่าดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสดุ

· ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ
ทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการ
จัดการของโรงแรม

· โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  เนื่องจากความ
ลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณที่
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

· หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบรษัิทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนา
ทั้งหมดแลว

· ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง
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· บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

· บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน ,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

· เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

· รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

· กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเริม่จองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

· มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน

· กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม
หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

· บริการนํ้าด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริม่แจกในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ
เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีนํ้าด่ืมแจก

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ **


