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ฮ่องกง…วิคทอเรยีพีค , ชายหาดน ้าต้ืน Repulse Bay 

เซินเจ้ิน…ชอ้ปป้ิงหลอ่หวเูซ็นเตอร ์

กวางเจา...ภเูขาดอกบวั , ไหวเ้จา้แมก่วนอิม , วดัไทร 6 ตน้ 

    ประกาศ!!! เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้  ทาํให้สายการบินอาจมกีารปรับ

ราคาภาษนํีา้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง  

ก าหนดการเดินทาง 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 
วนัแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

11.30 น.      พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ                     
        ISLAND-U สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 
14.40 น.      ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี KQ 860  
18.35 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง  ซ่ึงอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงในเครือจกัรภพ  และได้

ส่งกลบัคืนสู่ประเทศจีนเม่ือปี  ค.ศ. 1997 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน  มีขนาดพ้ืนท่ีไม่ใหญ่โตนกั  แต่มี
ความหลากหลาย  มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจ  ขณะเดียวกนักแ็ฝงไวซ่ึ้งความทนัสมยั  และวิถีชีวิตท่ีมีสีสนั  จึง
ไดรั้บการขนานนามวา่ เป็นเสน่ห์แห่งตะวนัออก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  
 พกัที่  PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง                         ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ –ชายหาดนํา้ตืน้ Repulse Bay - วคิทอเรียพอยท์ –เซินเจิน้  
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เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซํา) 
นาํท่านเท่ียวชม วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเต๋าเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลเชอ ผูช่้วยขจดัโรคร้ายใหห้มดไปจากชา
ทิน วดัท่ีเห็นในปัจจุบนัเป็นวดัใหม่ ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดในปีค.ศ. 1993 ในอารามมีกงัหนัทองแดงสาํหรับหมุนขบัไล่
โรคร้ายเพ่ิมเขา้มา เป็นสญัลกัษณ์ของวดั ส่วนหลงัเก่าท่ีสร้างเม่ือ 300 ปีก่อน ไม่เปิดใหค้นทัว่ไปเขา้ชม โดยในวนัท่ี 3 ของ
เทศกาลตรุษจีน ชาวฮ่องกงนิยมมารวมตวักนั เพ่ือทาํพิธีทางศาสนา ณ ท่ีแห่งน้ี  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ชายหาดนํา้ตืน้ 
Repulse Bay พร้อมนมสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม  , เทพเจา้โชคลาภ  และเทวรูป  , เทพเจา้ต่างๆ  ท่ีตั้งประดิษฐานอยูอ่ยา่งเด่น
สง่า  เพ่ือเป็นสิริมงคล จากนั้นนาํท่านข้ึนสู่  วคิทอเรีย พอยท์ เพ่ือนาํท่านชมภาพทิวทศันอ์นัแสนงดงามน่าประทบัใจของ 
หมู่เกาะฮ่องกง และ  อ่าววคิทอเรีย ซ่ึงถือวา่เป็นอ่าวท่ีสวยติดอนัดบัโลก  จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอร์ร่ี ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษทั ฮ่องกง จิวเวอร่ี กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ นาํกงัหนั มาพลิกแพลงเป็น จ้ี ลอ้มเพชร 
โดยเชิญซินแสช่ือดงั มาจดัวางตาํแหน่งของเพชรแต่ละเมด็ ซ่ึงถือเป็น เคร่ืองราง ตามหลกัฮวงจุย้ ซ่ึงจาํลองเลียนแบบมา
จาก "แซก๋้งเม๋ียว" กงัหนั ใหญ่ 4 ใบพดั ท่ีชาวฮ่องกงเล่ือมใสศรัธทา ท่ี "วดัไช่กง" ซ่ึงเป็นวดัท่ีดงัมาก และมีตาํนานความเช่ือ
มายาวนานวา่ คนท่ีมีเคราะห์ เม่ือ จบัใบพดัของกงัหนัหมุนไปโดยรอบแลว้ จะทาํใหชี้วิต หมุนเวียนไปในทางท่ีดี และ 
สามารถพดัเอา ส่ิงชัว่ร้ายต่างๆ ออกไปได ้ 

เที่ยง       รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี  ท่ีไม่มีวนัเส่ือม

คลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง  คงจะสงัเกตไดทุ้กคร้ังเม่ือมีโอกาสไปเยี่ยมเยีอน  ไม่วา่จะเป็นมวลชน
จาํนวนมากท่ีมาสกัการะ หรือแมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไปทัว่บริเวณ   ท่านเทพเจา้หวงัตา้เซียน เดิมท่านช่ือ "หวอ่งชอ้เผง่" 
เป็นมนุษยเ์ดินดินธรรมดาคนหน่ึง  ท่ีมีจิตเมตตาต่อชาวโลก  ท่านมีความกตญัํูต่อพ่อแม่สูงมาก  และช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เลก็  
ทาํงานดูแลเล้ียงแพะ อยูม่าวนัหน่ึงท่านไดพ้บกบันกัพรต  และนกัพรตไดช้วนไปศึกษารํ่าเรียนวิชาบนภูเขาไกล  ท่านหวอ่ง
ชอ้เผง่กอ้ตดัสินใจตามนกัพรตท่านนั้นไปศึกษารํ่ าเรียนวิชา ท่านขยนัหมัน่เพียรเรียนจนบรรลุ  จนท่านสามารถเสกกอ้นหิน
ใหก้ลายเป็นแพะได้  เม่ือท่านไดร้ํ่ าเรียนวิชาจนถ่องแทแ้ลว้  กอ้ไดล้าอาจารยข์องท่านกลบัมา  ใชว้ิชาความรู้ดา้นสมุนไพร  
เพ่ือบาํเพญ็ประโยชน ์เดินทางรักษาประชาชนจีนท่ีเจบ็ไข้ ตลอดจนผูท่ี้เดือดร้อนไปทัว่ทุกสารทิศ  เม่ือเกิดโรคระบาดใหญ่
ในประเทศจีน  ท่านหวงัตา้เซียนไดใ้ชวิ้ชาการแพทย์  จดัยาสมุนไพรใหแ้ก่ชาวบา้นเพ่ือต่อสูก้บัโรคร้าย  ตลอดอายขุยัทอง
ท่าน ไดมี้ลกูศิษยม์ากมายท่ีเคารพท่านและรํ่าเรียนวิชาจากท่าน  จวบจนประชาชนต่างยกยอ่งใหท่้านเป็นเทพหวอ่งไท่ซิน  
และไดต้ั้งศาลเอาไวเ้พ่ือกราบสกัการะ  เม่ือคร้ังชาวจีนอพยพมายงัเกาะฮ่องกง  ไดอ้นัเชิญกระถางธูปของท่านมาดว้ย  และ
ไดว้าดรูปของท่านโดยหมึกและพู่กนัจีนโบราณ  เพ่ือแสดงถึงตวัท่าน  ทั้งหมดไดต้ั้งสถิตยไ์วที้วดัหวงัตา้เซียน  เกาะเกาลนู  
ประเทศฮ่องกงจวบจนปัจจุบนั  ต่อมาเกิดโรคระบาดใหญ่บนเกาะฮ่องกง  ชาวฮ่องกงไดม้าไหวข้อพรจากเทพเจา้หวงัตา้
เซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไวไ้ปตม้กินจนหายจากโรคระบาดคร้ังนั้นมาได้  จึงทาํใหช้าวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อเทพเจา้
หวงัตา้เซียนเป็นอยา่งมาก   อีกส่ิงหน่ึงท่ีผูค้นศรัทธาและนิยมทาํเม่ือมาถึงวดัหวงัตา้เซียนไดแ้ก่  การเส่ียงเซียมซีในวิหาร
เทพเจา้หวงัตา้เซียน  โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง  50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเช่ือถือศรัทธาวา่เซียมซีวดัหวงัตา้เซียนมีความ
แม่นยาํเป็นอยา่งยิ่ง จากนั้น นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิง  ย่านจมิซาจุ่ย  ตามอธัยาศยั  หรือเลือกชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ 
Harbour City กบัสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกวา่ 700 ร้านคา้ อาทิ เช่น Amani, Prada, Gucci หรือของเดก็เล่น
ท่ีหา้ง Toyr'us และแหล่ง ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , 
Louis Vuitton , Chole ฯลฯ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ โดยสารรถไฟ  สู่ เมอืงเซินเจิน้  เมืองท่ีมีความทนัสมยั ซ่ึง
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เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซ่ึงเป็นเมืองใหม่ท่ีมีความสวยงาม และมีการวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมีความ
ภูมิใจในเมืองใหม่แห่งน้ีอยา่งมาก หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัที่ CAA HOLY SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม   เซินเจิน้ – ช้อปป้ิงหล่อหวูเซ็นเตอร์ – เมอืงกวางเจา – ภูเขาดอกบัว – ไหว้เจ้าแม่กวนอมิ – วดัไทร 6 ต้น 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม ้ชามะลิ ชากหุลาบ ฯลฯ  ซ่ึงเป็นชาท่ีมีกล่ินหอม รสชา ติ
ชุ่มคอ ประโยชนข์องใบชา นั้น เม่ือนาํมาชงกบันํ้าร้อนจะเป็น นํ้าชามีสาร  TANNIN ช่วยสลายไขมนัในลาํไสใ้หญ่ ช่วยทาํ
ใหส้ดช่ืน กระตุน้การทาํงานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิต  จากนั้นนาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี หล่อหวูเซ็นเตอร์ (มา
บุญครองเซินเจิน้)  ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เช่น เส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , นาฬิกา , 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีถกูอยา่งไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีผลิตเพ่ือส่งขายยงัฮ่องกง  และ
ต่างประเทศ  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นาํท่านนัง่รถเพ่ือเดินทางสู่  เมอืงกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจ   

การคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงพนัหยี  ข้ึนเขาเหลียนฮวั
ซาน (ภูเขาดอกบัว) ตั้งอยูท่ี่ทางทิศตะวนัออกของเมืองพานหย ูซ่ึงรายลอ้มดว้ยยอดเขาและหนา้ผาสูงชนั  นาํท่าน นมสัการ
เจ้าแม่กวนอมิ  บนยอดเขาหลกัมีเจดียเ์หลียนฮวัถ่า (เจดย์ีดอกบัว)  ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง สูง 50 เมตร ทรงแปด
เหล่ียมเกา้ชั้นยืนเด่นตระหง่านอยูบ่นเขา มีรูปหล่อเจา้แม่กวนอิม สูง 41 เมตร หล่อดว้ยทองเหลืองหนกั 120 ตนั และทองคาํ
หนกั 180 ตาํลึง โดยชาวจีนโพน้ทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทัว่ไปร่วมแรงร่วมใจกนับริจาคเงินทอง และ
ปัจจยัอ่ืนๆบรรจงสร้างข้ึนดว้ยความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ถือเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม วดั
ไทร 6 ต้น เป็นวดัเก่าแก่สร้างในปี ค.ศ. 537 สมยัราชวงศถ์งั มีประวติัความเป็นมา 1 ,400 กวา่ปี เจดียส์ร้างในเวลาเดียวกนั
เพ่ือบรรลุพระสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากกมัพชูา 1 ,400 ปีท่ีผา่นมาเคยเปล่ียนช่ือหลายคร้ัง หลงัจากถกูไฟไหมส้มยัตน้
ราชวงศซ่์ง ในศตวรรษท่ี 10 ไดท้าํการบูรณะอีกคร้ังเม่ือ ค.ศ. 1900 และไดพ้บวา่ เจดียน์ั้นสร้างบนขอบ 9 ขอบ ซ่ึงคลา้ยกบั
เทคโนโลยีตอกเสาเขม็ในปัจจุบนั เน่ืองดว้ยเจดียน้ี์มีสีสวยสดงดงามแตกต่างจากเจดียอ่ื์นๆ ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดียน้ี์วา่ 
“ เจดียด์อกไม ้” หลงัเจดียเ์ป็นวิหารใหญ่ มีพระพุทธรูป 3 องค ์สร้างในสมยัราชวงศชิ์ง ในรัชกาลคงัซี สูง 6 เมตร คือ องค์
อดีต ปัจจุบนัและอนาคต ดา้นขวามือประตูกาํแพงเขา้ไปเป็นวิหารไทย มีพระพุทธรูปไทยซ่ึงทางกระทรวงศึกษาธิการของ
ไทยมอบให ้เพ่ือชาวจีนไดบู้ชาเม่ือปีค.ศ. 1985 แสดงถึงมิตรภาพ พุทธสมาคมและพุทธศาสนิกชนระหวา่งไทย-จีน  จากนั้น
นาํท่านแวะชม โรงงานผลติผ้าไหม  ของจีน ชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน 
ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพ่ือมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัที่ ROSEDALE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี        บ้านตระกลูเฉิน – เมอืงโบราณลวีาน – ช้อปป้ิงย่าน ถนนซ่ังเซ่ียจิว่ 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านเท่ียวชม บ้านตระกลูเฉิน ซ่ึงเป็นบา้นพกัท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัราชวงคชิ์ง ในค.ศ. 1890 – 1894 ริเร่ิมโดยเฉินฮุ่ยหลาน   
เฉินซีหลานและเฉิงเจียงหลิง ในการเร่ียไรทุนทรัพยก่์อสร้างจากคนในตระกลูเฉินรวม 72 ครอบครัว ลกัษณะอาคารเหมือน
ศาลเจา้จีนตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต ้ประกอบดว้ยอาคารนอ้ยใหญ่ 19 อาคาร ซ่ึงใชไ้มเ้ช่ือมต่อกนัแทนตะปู การ
ประดบัตกแต่งอาคารทั้งหมดถือไดว้า่เป็นการรวบรวมแบบอยา่งศิลปกรรมของมณฑลกวางตุง้ คือ มีทั้งการสลกัอิฐ สลกัไม ้
ประดบักระเบ้ือง ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ไดร้วมส่ิงต่างๆท่ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมมณฑลกวางตุง้มาก
พอสมควร เป็นบา้นท่ีสวยงาม ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารการท่องเท่ียววา่เป็นบา้นท่ีสวยท่ีสุดดว้ย จากนั้นนาํท่านชม  
หยกจนี ของลํ้าค่าของปักก่ิงท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สญัลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความ
ยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสญัญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความรํ่ารวย ความมีโชค 
รวมถึงทาํใหอ้ายยุืนอีกดว้ยใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้า่นการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก 
แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  เมอืงโบราณลวีาน  เขตล่ีวานเป็นตวัเมืองเก่าของเมืองกวางโจว ช่ือของ “ล่ีวาน” มาจากช่ือคลองท่ีไหล   

ผา่นคือ คลองล้ินจ่ี หรือคนพ้ืนท่ีเรียกวา่ คลองล่ีวาน ความเป็นมาของเมือง เม่ือปี 2553 รัฐบาลกวางโจวไดเ้ปิดตวั
สวนสาธารณะคลองล่ีวานท่ีมีเอกลกัษณ์ เมืองเก่าของกวางโจวและแสดงวฒันธรรมภาคใตข้องจีน ซ่ึงในปีนั้น เมืองกวาง
โจวเป็นเจา้ภาพจดังาน เอเช่ียนเกมส์ คลองล่ีวานจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวจีนและ
ชาวต่างชาติ ท่ีมาร่วมงานเอเช่ียนเกมส์ดว้ย จากนั้นนาํท่านสู่แหล่ง ช้อปป้ิงย่าน ถนนซ่ังเซ่ียจิว่  ซ่ึงเป็นถนนท่ีปิดไม่ใหร้ถ
สญัจรไปมา เพ่ือเปิดให ้ประชาชนไดเ้ดินชอ้ปป้ิงอยา่งอิสระ และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนครกวางเจา 

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเช็คอินล่วงหนา้ 3ชม.  

22.25 น.              อาํลากวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี KQ 887  
00.20 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน  

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
            ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           

 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง กาํหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้
รู้จกัคือ จวิเวอร์ร่ี,หยก,ชา,ไหม ซ่ึงจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  
ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
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ก าหนดการเดินทาง 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 
อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่)                       ท่านละ         19 ,888         บาท  
                พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพ่ิม               ท่านละ             4,000                           บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี ้ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเดก็  ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากสภาวะนํา้มนัโลกที่มี

การปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํีา้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษี
นํา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

          บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าวีซ่าจีน เน่ืองจากเป็นวีซ่าท่ีทางบริษทัฮ่องกงทาํให ้(วีซ่า 144 ชัว่โมง เขา้เฉพาะเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจปากแม่นํ้าจูเจียง มณฑลกวาง

ตง) ไม่เสียค่าใชจ่้าย สาํหรับผูท่ี้มีวีซ่าจีนจะไม่สามารถขอค่าวีซ่าจีนคืนจากทางบริษทัฯ ได ้แต่ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบตั้งแต่วนัท่ีทาํ
การจอง ไม่เช่นนั้นทางด่านตรวจคนเขา้เมืองจะทาํการยกเลิกวีซ่าจีนในเล่มของท่าน และท่านตอ้งทาํการขอวีซ่าใหม่ท่ีหนา้ด่าน โดยตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม 500 หยวน/ท่าน 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 นํ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 32 กโิลกรัม 1 ใบ สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ือได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 12 กิโลกรัม , ค่าประกนั     
  วินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะ
ลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  ทุกกรณ ี
ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะ
วิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าวีซ่าเขา้ฮ่องกง, เซินเจ้ิน และกวางเจา สาํหรับชาวต่างชาติ กรณีน้ีกรุณาเช็คขอ้มลู และค่าวีซ่ากบัทางเจา้หนา้ท่ีของบริษทัทุกคร้ัง 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
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 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ  80   HKD ต่อคน(ลูกค้า) ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร  

(เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่) 
 ค่าทิปกระเป๋าสาํหรับพนกังานของโรงแรม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่

จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทัวร์
เท่าน้ัน 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ฮ่องกง) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-
กลบั พร้อมกบัคณะ  

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 
หยวน  /คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทั
ฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการนาํเสนอเท่านั้น เม่ือทาํการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะไม่ได้
อยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 



 

ฮ่องกง-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง-เซินเจ้ิน-กวางเจา 4 วนั 3 คืน/PRAEW/030615 

4. บริษทัฯ  ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,  การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ี
ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้  อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
7.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการชาํรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิดการชาํรุด 
 เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ  
เอกสารที่ใช้สําหรับเดนิทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  
    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2.หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. เอกสารประจาํตวัของผูเ้ดินทาง เช่น บตัรประชาชน  
4.กรณีผูเ้ดินทางมีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางออกนอกประเทศ โดยบิดา, มารดาไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย ตอ้งมีหนงัสือ ยินยอมจากบิดา, 

มารดา โดย ไปยื่นคาํขอหนงัสือรับรองลายมือช่ือใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศท่ีอาํเภอ หรือเขตท่ีบิดาและมารดามีช่ืออยูต่ามทะเบียน
บา้น ไวแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีด่านตรวจคนเขา้-ออก ประเทศ 

5. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัร
ของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

6. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
-ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั้น 
-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
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-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป
แสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

**การเตรียมเอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจนี กรุณาสอบถามกบัทางเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป 

ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งทาํการยื่นวีซ่าเขา้ฮ่องกง และจีนหรือไม่ 
** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง โทร. 02-233-7377  
                                                         สถานฑูตจนี  โทร. 02-247-8344/ 02-247-8351 
 
 
 
 
 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 


