
 

 

BHT9190210 มาเกา๊ จไูห่ เซินเจิ�น ฮ่องกง อิ�มบญุ สขุใจ 

เดินทาง เดือน เมษายน-กนัยายน ()*( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ (/ ก.ก. และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 0 ก.ก. ** 

 

วนัที� 1     กรงุเทพฯ )ดอนเมือง (- มาเกา๊ – จไูห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชวว์ฒันธรรมจีน –  



 

 

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย                                                                                                                       )-/-

/D)                                            

0D.D/ คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร H ชั �น 3 

เคาน์เตอร์เชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 

อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

/*.N/ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที�ยวบนิที� FD 76/ ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบร้อยก่อนขึ�นเครื�องบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซื�ออาหารและเครื�องดื�มได้บนเครื�องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ D ชั �วโมง 3E นาท ี** 

H/.(/  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิ�น 

จะเรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ F ชั �วโมง)  

หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

หรอื 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร H ชั �น 3 

เคาน์เตอร์เชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 

อาํนวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที�ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้

เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที�ยวบนิที� FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบร้อยก่อนขึ�นเครื�องบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซื�ออาหารและเครื�องดื�มได้บนเครื�องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ D ชั �วโมง 3E นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิ�น 

จะเรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ F ชั �วโมง)  

หลงัผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 



 

 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองจไูห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นตอ้งรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล ทรพัยส์นิส่วนตวั

ผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง ** 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดรู้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็น

สถานที�ท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงมากแห่งหนึ�ง ปัจจุบนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดูรอ้นกจ็ะหมายถงึอีHเหอหยวน 

แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดรูอ้นตั �งอยูท่ี�หยวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาทาํลาย พระราชวงัฤดรูอ้น

จงึถูกสรา้งใหม่ที�อีHเหอหยวนพระราชวงัฤดรูอ้นที�หยวนหมงิหยวนถูกสรา้งขึ�นในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิาง

ซี และถูกเผาทําลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝิ�นครั �งที�สองปัจจุบนั

หยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรกัหกัพงัที�เป็นร่องรอยของพระราชวงัเก่า โดยซากที�เหลือนั �นมีแต่

พระราชวงัส่วนที�สรา้งเป็นแบบยุโรปซึ�งใชห้นิสรา้งเท่านั �น ส่วนอาคารแบบจนีดั �งเดมิ ซึ�งใชไ้มส้รา้งนั �นไม่

เหลอืซากเลย จนทาํใหค้นคดิว่าพระราชวงัที�นี�แต่เดมิเป็นแบบยโุรป ทั �งที�จรงิๆสว่นนี�เป็นเพยีงสว่นน้อย แต่

พื�นที�ส่วนใหญ่ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะที�กวา้งใหญ่รฐับาลจนีเคยมแีผนที�จะสรา้งพระราชวงัในหยวนหมงิ

หยวนขึ�นมาใหม ่เหมอืนกบัที�ทาํกบัสิ�งก่อสรา้งหลายแหง่ในปักกิ�ง แต่สดุทา้ยกต้ดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพื�อ

เก็บไว้เป็นความทรงจํา บรเิวณที�เรยีกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนี�ที�จรงิแบ่งเป็นสามส่วน

ใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิหยวน ฉี�ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบนัทางเขา้หลกัของที�นี�อยูท่ี�ฉี�ชุนหยวน  นํา

ท่านชมโชว ์วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึ�งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ 

อาทเิช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิต่ีางๆ 

(หมายเหตุ : หากกรณีที�ฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลี�ยน

โปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่ชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั �นใหท้่านชอ้ปปิ� งสนิคา้นานาชนิดที� ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะ

สนุกสนานกบัการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทั �ง กระเป๋า กอ้ปปี�แบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื�อเสื�อผา้ ถุงเทา้ 

รองเทา้ เครื�องประดบัสาํหรบัคุณผูห้ญงิ 



 

 

คํ�า           บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป่าฮื�อและไวน์แดง 

พกัที�        D*) ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั D ดาว 

 

วนัที� 2 

    จไูห่ – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานเครื�องประดบั – ร้านหยก – ถนน  

    ซุปเปอรส์ตาร ์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ�น                                                   
)B/L/ -                                                             (                                            

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผา่นสะพานข้ามทะเลที�ยาวที�สดุในโลก จไูห่ 

– ฮ่องกง (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจาํทาง นั �งรวมกบัผู้โดยสารท่านอื�น) เขตบรหิารพเิศษ

ฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั �งทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลี�ยมปาก

แม่นํ�าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นที�รูจ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ 

มเีนื�อที� 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ล้านคน เป็นเขตที�มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที�สุดเขตหนึ�งใน

โลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื�น ประชากรสว่นใหญ่ที�พดูภาษากวางตุง้

ของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง้ที�อยู่ตดิ ซึ�งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ�งที�ประชาชนชาวจนีให้

ความเลื�อมใสศรทัธามาเนิ�นนาน สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึตํานานแหง่นกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัที�ประเทศจนียงั

ไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจุบนันี� แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื�อชว่งชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของทา่นแชกง ซึ�งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนั �นเองยงัมี

นกัรบเอกชื�อ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็าํเกรงต่อกาํลงัพลที�กลา้

หาญในกองทพัของทา่น ยามที�ออกรบเพื�อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครั �ง ทา่นใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 

ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื�อวา่เมื�อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนั

นี�ไป ณ ที�ใดๆ กงัหนันี�จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ี มอีาํนาจเขม้แขง็ เสรมิกาํลงัใจใหแ้ก่

กองทพัของทา่น ชื�อเสยีงในการนําทพัสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี� เมื�อ 300 กวา่ปีที�แลว้เดมิที

วดันี�เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที�เก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ�งอยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม ่วดัเรอืนใหม่

สรา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื�อที� 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปูปั�นสงูใหญ่ของทา่นแชกงซึ�งเป็นเทพประจาํวดั

แหง่นี� ซึ�งทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชน

ที�เขา้วดัแชกงจะตอ้งหมนุกงัหนั หรอืที�เรยีกวา่ "กงัหนันําโชค" เพื�อหมนุแต่สิ�งดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที�

ทา่นจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนั �นเพื�อความเป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสี�ยง

เซยีมซสีุดแม่น ตั �งอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที�งดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บ



 

 

หญา้ไดร้บัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั �งแผ่นดนิใหญ่) อยู่

ถนนหวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ�งวดัแห่งนี�เป็นที�ประดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่าง

เทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจา้

องค์นี�แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาขา้งๆ ซึ�งจะมศีาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรอืเทพเจ้าหยก

โหลว เป็นรูปปั�นสทีองมเีสี�ยวพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ�งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัที�นี� โดย

การขอพรกบัเทพเจา้องคนี์�ตอ้งใชด้า้ยแดงผูนิ้�วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหวา่งพธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื�องประดบั (Jewelry Factory) เพื�อ เลอืกซื�อ เครื�องประดบัที�สวยงาม ไม่

เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที�ท่านรกั หรอืเลอืกซื�อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ�งมี

ลกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรปูกงัหนัลมที�มชีื�อเสยีงและเป็นที�นิยมกนัทั �วโลก ที�ถอืกาํเนิดขึ�นที�นี� นําท่าน

เดนิทางสู ่ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึ�นชื�อของเมอืงจนี  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื�อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสาํคญั

ที�มสีว่นชว่ยใหฮ้อ่งกงไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้แหง่ตะวนัออก" 

หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ดว้ยฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื�อดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอรท์อ้งถิ�นและ

ต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดใหเ้ขา้ชมอกีครั �งในปี }E~} กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่า



 

 

ดาราที�มีชื�อเสียง  คุณสามารถถ่ายรูปกบัซุปเปอร์สตาร์ดงั พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที�สวยงามของอ่าว

วคิตอเรยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั �นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งที�ยา่น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ�งเป็น

แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั �วทกุมมุโลกทา่นจะไดเ้ลอืกซื�อสนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิ�มจุใจ 

ไมว่า่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชั �นเลศิของฮอ่งกงแหง่นี� มทีุกสิ�งที�คุณ

ตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ที�กวา้งขวางเหล่านี�เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื�อ จาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์ื�อ

ดงัจากทั �วทุกมมุโลก อกีทั �งยงัเป็นที� ที�คณุ สามารถจะอิ�มเอมกบัอาหารชั �นเลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบั

รา้นอาหารรสเดด็ของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ป ปิ�งที� โอเชี�ยน เทอรม์นิลั (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สนิคา้ 

Brand Name ชั �นนําที�มใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio 

Armani , DKNY , Mark & Spencer หรอืเลอืกซื�อของฝากใหคุ้ณน้องๆ หนูๆ ไดท้ี� Toy’s R Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํ�า  อิสระอาหารคํ�าเพื�อสะดวกแก่การช้อปปิ� ง 

นําทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิ�น โดยรถไฟ  

เป็นหนึ�งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิ�น เป็นเมอืงชายแดนรมิฝั �งตรง

ขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีื�นที� 2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิ�นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจิ�น เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิ�น และเขตมณฑลเซนิเจิ�น สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิ�นเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื�อปี 

ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทาํใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี�มาก

ขึ�น มกีารจดัตั �งตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสาํนกังาน โรงแรม และสิ�งปลกูสรา้งต่างๆ พรอ้มทั �งจาํนวนประชากร

กเ็พิ�มขึ�นเป็น 2 เทา่ 

พกัที�        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที� 3 

       เซินเจิ�น – วดักวนอู – ร้านหยก – ศนูยส์มนุไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ� งเซน็  

       เตอร ์ – หมู่บา้นชาวจีนพื�นเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บา้นวฒันธรรมพร้อม 

       โชว ์ศิลปะวฒันะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ�ง                                                                         
(B/L/D(                                                                                                                           
                             

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื�อสตัย ์ความกตญั�ู 

ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดี�ยว

องอาจไม่ครั �นครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมั �นคงดั �งขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลี�ยงพลํ�าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความ

สมบูรณ์ด้วยคนขา้งเคยีงที�ซื�อสตัย์ หรอืบรวิารที�ไว้ใจได้นั �นเอง ดงันั �น ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และ

กราบไหท้า่นเพื�อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์รวมสนิค้าพื�นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คุณภาพดขีอง

เมอืง นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese 

Latex Shop) ศูนย์รวมสนิคา้พื�นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจูไห่ ท่านสามารถเลอืกซื�อเพื�อเป็น

ของฝากไดท้ี�นี�        นําทา่นเดนิทางสู ่หล่อหวู่ ช้อปปิ� ง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แ ห ล่ ง

ละลายทรพัย์ของนักช้อปปิ� ง เป็นหา้งช้อปปิ� งขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิ�น แหล่งช้อปปิ� งที�ดงึดูดขาช้อป

ทั �งหลาย นักชอ้ปปิ� งส่วนใหญ่จะเรยีกที�นี�ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที�นี�จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึ

สงู 5 ชั �น ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พื�นเมอืงมากมาย กระเป๋า เสื�อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นม

สารพดัยี�หอ้ชื�อดงัๆ ทั �งนั �น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี� อามานี� หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�มี

วางขายใหเ้ลอืกซื�อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 

สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของ

ไทย และดว้ยความที�สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี�มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก 

เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิ�ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็่าได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิ

กบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทาํใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี�ขายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

เที�ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพื�นเมืองโบราณที�สวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทั �ง

สองพื�นที� (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รปูแบบของสวนสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสยัของชาตต่ิางๆ เป็นสวนสาธารณะ

ที�มทีวิทศัน์ที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลกในปรมิาณของภาพจําลองที�ทําซํ�า อุทยานได้รบัการพฒันาและ

จดัการโดย บริษัท การท่องเที�ยวและการท่องเที�ยวรายใหญ่ China Travel Service หมู่บ้านชาวจีนที�

สวยงาม  

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรม

ของชนเผา่น้อยใหญ่ ที�กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั �วประเทศจนี ที�ใหญ่ที�สดุภายในหมูบ่า้นวฒันธรรมมทีี�อยู่

อาศยัของชนเผ่าต่างๆ ที�สรา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทั �งหมด 56 เผา่ทั �วประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ

สายนํ�าที�ร่มรื�นสวยงามมชีนเผ่าเจา้ของบา้นใหก้ารต้อนรบั มกีารแสดงกจิกรรม ประจําเผ่าใหช้ม เช่น การ

เยบ็ปักถกัรอ้ย การทาํขนม การรอ้งราํทาํเพลง พรอ้มทั �งชมโชวศ์ลิปวฒันธรรม จนีอนัตระการตา   

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ�ง  

  นําทา่นเดนิทางสูจ่ไูห่ โดยรถโค้ช 



 

 

พกัที�        D*) ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั D ดาว 

วนัที� 4 

     เซินเจิ�น - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนี� - วดัผูโ่ถว – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถเ์ซนต์   

     ปอล – จตรุสัเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก –  เดอะเวนีเชียน มาเกา๊                                          
)B/L/ - (  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านนั �งรถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที�สวยงามแสนจะโรแมน

ตกิ ซึ�งทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ และที�ได้

ชื�อว่าเป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี�ได้มกีารนําเก้าอี� หรอืม้านั �งซึ�งทํามา

สาํหรบั 2 คนนั �งเทา่นั �น จงึไดช้ื�อวา่ถนนคูร่กั ปัจจุบนัเป็นที�นิยมของบรรดาคูร่กั มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวีหนี�  หรือ จูไห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์

ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ�นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ�าหนัก

โดยประมาณ F� ตนั หวหีนีสาวงามที�ยนืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิ�ว ริ�วชายผา้พดัพลิ�ว อุ่นรอยยิ�มทั �งบนใบหน้า

ถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นั �นเอง ไม่ว่าใครไป

เมอืงจไูห ่กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยี�ยมเธอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรือ วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดิ �สทิธิ �ของพระโพธสิตัว์

กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัว์มมีากมาย พระโพธสิตัว์กวนอมิคอือวตารหนึ�งหรอืภาค

หนึ�งของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึ�งพระโพธสิตัว์กวนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื�อเสดจ็โปรดสตัว์ใหพ้น้ทุกขจ์ะทรง

นิรมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 

11 หน้า และ ปางที�เป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ที�คนจนีเรยีกว่า “อาเนี�ย” เป็นตน้ เชื�อกนัว่าพระโพธสิตัวก์วนอมิมี

ที�ประทบัอยู่ที�ดนิแดนศกัดิ �สทิธิ � บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใต้ของประเทศอนิเดยี เมื�อราว พ.ศ. 11 

พระสงฆร์ปูหนึ�งเดนิทางไปประเทศจนีเพื�อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลบัมาดว้ย ระหวา่ง

ทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัที�เกาะแห่งหนึ�งเป็นเวลานานมาก จนเชื�อว่าองคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปที�ไหน ประสงค์

จะอยูท่ี�เกาะแหง่นี� จงึไดส้รา้งศาลเพื�อประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ เกาะแหง่นี�จงึกลายเป็นที�ตั �งของปชูนีย

สถานอนัศกัดิ �สทิธิ � เปรยีบเช่นที�ประทบัของเจ้าแม่กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนี�คอื “เกาะผู่ถ่อ

ซาน” (โพทอ้ซวั) หนึ�งในสี�ภเูขาพระพทุธอนัยิ�งใหญ่ของจนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นต้องรบัผิดชอบสมัภาระและดูแล
ทรพัย์สนิส่วนตวัผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเอง
รมิฝั �งทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลี�ยมปากแมนํ่�าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮอ่งกง



 

 

เป็นที�รูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาติลกึ มเีนื�อที� 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็
ลา้นคน เป็นเขตที�มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที�สุดเขตหนึ�งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื�อชาตจินี 
และ 6.4% มาจากกลุ่มอื�น ประชากรสว่นใหญ่ที�พดูภาษากวางตุง้ของฮอ่งกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง้ที�อยู่
ตดิ ซึ�งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตั �งแต่ครสิต์
ทศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ F ชั �วโมง **  
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื�อวา่ วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที�สดุในมาเก๊า คาํ
วา่ "อามา่" นี� เป็นที�มาของคาํว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนื�องมาจาก เมื�อนกัเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึ�นฝั �งที�มาเก๊าตรงบรเิวณวดันี� แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นว่าเกาะนี�ชื�อว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี�เรื�อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี�เอง วดัอาม่าเป็น F ใน D วดัที�เก่าแก่
ที�สุดในมาเก๊า และนับว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าที�ผูค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากที�สุด สรา้งขึ�นในสมยัราชวงศห์
มงิตั �งแต่ปี ค.ศ. F��� อกีทั �งวดัอาม่าแห่งนี�ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองค์กร UNESCO  ใหเ้ป็น F ในมรดก
โลกอกีดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์าม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื�อเป็นสริมิงคลใหก้บั
ตวัเองและครอบครวัโดยบูชาดว้ยธูปขด-เทยีน หรอืเทยีนดอกบวัคูเ่พื�อขอพรเรื�องคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมี
กอ้นหนิขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรอืสําเภาโบราณ เชื�อกนัว่าหากพกธนบตัรที�นําไปลูบกบัภาพจําลอง
เรอืแกะสลกับนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ�งถูกไฟไหมแ้ละพายุไต้ฝุ่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์สําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื�อปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันั �น เป็นหนึ�งในโบสถค์าทอลกิที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู ่จตุรสัเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตุัรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นสว่นหนึ�งของ Unesco ศูนยป์ระวตัศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็น

รปูสี�เหลี�ยมผนืผา้รปูสามเหลี�ยมยาวและเชื�อมต่อ , Largo ทาํ São Domingos ที�ปลายดา้นหนึ�งและ Avenida 

de Almeida Ribeiro ที�อื�นๆ ครอบคลุมพื�นที� 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตุัรสัไดร้บัการตั �งชื�อตาม 

Leal Senado ซึ�งเป็นสถานที�นดัพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที� 16 ถงึ 18 ซึ�งตั �งอยูต่รงหน้าจตุัรสั

ที�อาคาร Leal Senado ตั �งอยู่ในปัจจุบนั สวนเลก็ๆ ที�ตั �งอยู่ตรงกลางของจตุัรสัเนื�อเรื�องรูปปั�นทองสมัฤทธิ �



 

 

เบง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปั�นถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที� Mesquita 

เป็นผูร้บัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจาํนวนมาก นํ�าพุถูกสรา้งขึ�นและยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั สว่นใหญ่

ของอาคารรอบๆจตุัรสัมสีไตลย์โุรปและอนุสาวรยีห์ลายแหง่ไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื�อขนมขึ�นชื�อและของฝากหมแูผน่ หมฝูอยไดจ้ากที�นี� หมแูผ่น

รสต่างๆ และเบอเกอรี� เนื�องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที�รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั 

อาหารและขนมต่างๆจงึได้มรีสชาติที�เป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื�อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่างนําท่าน

เดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื�อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกั

รบัรองหลายพนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินที�นักพนันและนักท่องเที�ยวระดบั

ไฮโซมาเล่นกนัเพื�อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื�อผลาญทรพัย์เชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่าย

ระดบัโลกรวมอยู่ในที�เดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารสําหรบัผูต้้องการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอติาลี� แบบจําลองดว้ยเช่นกนั ในส่วนที�เป็นตวัตกึ ซึ�งเป็นที�ตั �งของโรงแรมและคาสโินนั �น มพีื�นที�

มากถงึ 980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชั �น จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ที�ตั �งอยู่แบบเดี�ยวๆที�ใหญ่



 

 

ที�สุดในเอเชยี และยงัเป็นอาคารที�มขีนาดใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทั �งหมด 

ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และที�โดดเดน่ที�สดุ คงหนีไมพ่น้บนเพดาน ที�วาดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติร

บรรจง สาํหรบัพื�นที� ที�แบ่งเป็นคาสโินนั �น มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื�อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื�อง 

และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทั �ง ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ที�มทีี�นั �งมากถงึ 15,000 ที�นั �ง ไวส้ําหรบั

การจดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล เป็นตน้ และถา้ใครที�

รกัการชอ้ปปิ� งนั �น การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะที�นี�ไดจ้ดัแบ่งพื�นที�

ใหน้ักท่องเที�ยวไดช้อ้ปปิ� งมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ�งเป็นที�ตั �งของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น 

ที�ตั �งอยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึ�งจําลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลา

มากกว่า 50 ลํา สําหรบันักท่องเที�ยวที�ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ 

โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี� จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที�อยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื�อมกบัทะเลสาบ

ดา้นนอกอกีดว้ย และที�โดดเด่นที�สุดในยา่นชอ็ปปิ� งนี� คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ที�ถูกเพนทเ์ป็นลวดลาย

ของกอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทําใหค้นที�เดนิชอ้ปปิ� งอยู่นั �น ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอื

กอนโดล่า ประมาณ F}� เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื�นๆ ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัระดบัการให้บรกิารที�ท่าน

ต้องการ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี�หวัหน้าทวัร)์ บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเกา๊ (The 

Parisian Macao) หรอืที�รูจ้กักนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ที�นี�จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี 

ประเทศฝรั �งเศส มาตั �งไวท้ี�หน้าโรงแรม ซึ�งมขีนาดเลก็กว่าของจรงิประมาณ F เท่า ความสงูเทยีบไดก้บัตกึ 

DD ชั �น (ยงัไมร่วมค่าขึ�นลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึ�นไปชมววิในชั �นต่างๆ ดงันี� Weekdays ตั Hวชมววิใน

ชั �น 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั Hวชมวิวในชั �น 7 เท่านั �น 

ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตั Hว

ชมววิในชั �น 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั Hวชมววิในชั �น 7 

เทา่นั �น ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP) 

 

 

 

 

 



 

 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Air Asia เที�ยวบนิที� FD 767 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ กรณุารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึ�นเครื�องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื�องดื�มไดบ้นเครื�องบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 2 ชั �วโมง 4E นาท ี** 

23.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและ 

ความประทบัใจ 

 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

** หากลกูค้าท่านใดที�จาํเป็นต้องออกตั �วภายใน (ตั �วเครื�องบิน , ตั �วรถทวัร ์, ตั �วรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ของ

บริษทั ทุกครั �งก่อนทาํการออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทั �งนี�เพื�อประโยชน์

ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 
       

                                   

กาํหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเที�ยวบิน 

ราคา ผูใ้หญ่ 

ท่านละ พกัห้อง

ละ (-D ท่าน 

ราคาเดก็ตํ�า

กว่า H� ปี 

ห้องพกั

เดี�ยว เพิ�ม 

ไม่ใช้ตั �ว

เครื�องบิน 

ท่านละ 

เดือน กรกฎาคม ()*( 

เดือน กนัยายน ()*( 

/)-/� 
กนัยายน  

05SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 

/0-H/ 
กนัยายน 

07SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 

H(-H) 
กนัยายน 

12SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 



 

 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม ท่านละ 
H,)// บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง H ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง ( ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

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

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

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ�มจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

H// USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

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

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีนและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื�อโปรโมทสินค้า
พื�นเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มกุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึ�งจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชี�แจงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั �งสิ�น และถ้า
หากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน )// เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ที�สถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครื�องสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที�ต้องการให้เพิ�มสถานที�ขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที� เพื�อ

แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื�อสนอราคาใหม่ทุกครั �ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี�สไ์ด้ กรณีที�โปรแกรมมี

การเปลี�ยนแปลง ** 

อตัราค่าบริการนี�  รวม 

HD-H* 
กนัยายน 

13SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 

H�-(( 
กนัยายน 

19SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 

(H-(N 
กนัยายน 

21SEP FD76� DMKMFM �~��-F�}� 

24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
5,555 8,555 3,900 7,900 



 

 

� ค่าตั Hวเครื�องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที�ระบุ ชั �นEconomy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

นํ�ามนัทุกแหง่ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ทอ้งเครื�องบนิใบใหญ่ ตามเงื�อนไขที�ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื�องบนิได ้ท่านละไม่เกิน (/ กิโลกรมั เท่านั �น 

และ สมัภาระที�ถอืขึ�นเครื�อง มีนํ�าหนักไม่เกิน 0 กิโลกรมั เทา่นั �น 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามที�รายการระบุ  

� คา่โรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื�นๆ ที�ทาํใหโ้รงแรมตามกาํหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

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

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม   

�            รวมค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตราHNN)  

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

 
อตัราค่าบริการนี�  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั Hวเครื�องบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถิ�น ตามธรรมเนียม ท่านละ H,)// บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

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

สามารถให้มากกว่านี�ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีที�ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื�นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา F�� ) จะมคี่าใชจ้่ายเพิ�ม

ท่านละประมาณ F,E�� บาท แบบ Single (ยื�นธรรมดา E วนัทําการ) 2,550 บาท (ยื�นแบบเร่งด่วน D วนัทาํการ) 

3,150 บาท โดยยื�นวซ่ีาที�สถานทตูจนี  

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



 

 

 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

• กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ จาํนวน H/,/// บาท และ

ตดัที�นั �งการจองภายใน } วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี� กรณุาชาํระเงนิใน}วนัถดัไป ก่อนเวลา F~.�� น. เทา่นั �น 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาที�กาํหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้ง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นั �นหมายถงึวา่ กรณทีี�มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �

ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื�องจากทุกพเีรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได้

ระบุไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชื�อผู้จอง โปรแกรมที�

เดนิทาง , พเีรยีดวนัที�เดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ที�ทา่นสะดวก 

• ส่งรายชื�อสาํรองที�นั �ง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย * เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื�อพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเที�ยวโปรแกรมใด , พี

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

โทรศพัท์ที�สะดวกให้ติดต่อ กรณีที�ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที�มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไมร่บัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

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

ต่างๆ ใดๆ ทั �งสิ�น 

 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางที�นอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั 
เป็นเหตใุห้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง H ท่าน  ผูเ้ดินทางที�เหลือ H ท่านนั�น จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกั
เดี�ยวเพิ�มตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า D/ วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ F�� ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 

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

• ยกเลิกการเดินทาง H)-(� วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ E� ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 



 

 

• ยกเลิกการเดินทาง H) วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้ทั �งหมด

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

นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั Hวเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

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

สถานทตูปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย (/ 

วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง

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

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื�อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ในการหกั

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

ไมว่า่กรณใีดๆทั �งสิ�น 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั �งหมด 

• เงื�อนไขการยกเลิกการจอง เนื�องจากตั Hวเครื�องบนิ เป็นตั Hวเครื�องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตั Hวเครื�องบนิ

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

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตั Hวเครื�องบนิไปแล้ว (กรณีตั Hว Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั �น  

• กรณีที�ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพ

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

ท่องเที�ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการไมค่นืค่าทวัรท์ั �งหมด หรอืบางสว่นใหก้บั

ทา่น 

• บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ� ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั �งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงันี�  

- กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�ทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีี�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

 

- กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เงื�อนไขสาํคญัอื�นๆที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึ�นตํ�า H) ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

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

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�น

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

เฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีที� ต้องทํา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที�ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า

กรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธิ�  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที�ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ F� ชั �วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

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

ปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งน้อย ~ เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า สาํหรบัประทบัตราที�ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เนื�องจากการท่องเที�ยวในครั �งนี�  เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ � ทา่นไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที�ทา่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีที�ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์�ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

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

ใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการ

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

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

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



 

 

แล้ว กรณีที�ยงัไม่ออกตั Hวเครื�องบนิ จะสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตั Hวเครื�องบนิเรยีบรอ้ย

แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยสว่นใหญ่ตั Hวเครื�องบนิแบบกรุ๊ป

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

กรุป๊เป็นสาํคญั 

• ข้อมลูเพิ�มเติม เรื�องตั �วเครื�องบิน ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นต่างที�สายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

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

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

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

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

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชั �น คนละอาคารกนั ซึ�งขึ�นอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี�ยน หรือ เปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที�พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ 

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

การควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

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

ในการไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื�องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมด

แลว้ 

• ขอสงวนสิทธิ� การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ�นก่อนวนั

เดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื�องจากสาเหตตุ่างๆ  

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

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

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

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

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

• เมื�อท่านตกลงชําระเงินมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั �งหมด  



 

 

• รายการนี� เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกั

ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย � วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ทา่นเริ�มจองทวัร ์มฉิะนั �นบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั �น 

• กรณีต้องการพกัแบบ D ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ D เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก } หอ้ง คอื F หอ้งพกัคู ่และ F หอ้งพกัเดี�ยว อาจไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ตามจรงิทั �งหมด  

• บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ H ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ�มแจกในวนัที� } ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํี�าดื�มแจก 

 
** เมื�อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


