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โดยสายการบนิ  AIR ASIA 
 
 
 



 

เที;ยวบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สูเ่มอืงมาเกา๊ เยี;ยมชมพระราชวงัหยวนหมงิ  
ชมความยิ;งใหญอ่ลงัการ พรอ้มโชวว์ฒันธรรมอนัตระการตา น ั;งรถขา้มสะพานขา้มทะเลที;ยาว
ที;สดุในโลกจากจไูหสู่ฮ่อ่งกง หมนุกงัหนัเสรมิศริมิงคลที;วดัแชกงหมวิ ขอเนื�อคูแ่ละขอพรเรื;อง

ความรกักนัที;วดัหวงัตา้เซยีน ชอ้ปปิ� งสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษใีนยา่นจมิซาจุย่ สมัผสั
ประสบการณส์ดุเสยีวกบัสะพานกระจก 3 มติ ิ 

เสี;ยงโชคกนัที;คาสโินที;ใหญท่ี;สดุในโลกแถมไดช้อ้ปปิ� งกนัใหจ้ใุจที;เวเนเชี;ยนมาเกา๊  

มนํี �าดื;มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
(อาย3ุ-18 ปี) 

พกัเดี;ยว 

  13-16 กนัยายน 2562 9,888 12,888 3,500 

03-06 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

04-07 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

09-12 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

10-13 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

16-19 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

18-21 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

19-22 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

23-26 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

24-27 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

25-28 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

30 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500  

31 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500  

01-04 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

06-09 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

13-16 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

15-18 พฤศจกิายน 2562 9,888 12,888 3,500  



 

20-23 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

22-25 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

27-30 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 10,888 13,888 3,500  

04-07 ธนัวาคม 2562 13,888 16,888 3,500  

11-14 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500  

13-16 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) พกัเดี;ยว 

18-21 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

21-24 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 15,888 18,888 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 16,888 19,888 4,500 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 19,888 4,500 

04-07 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

08-11 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

11-14 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

05-08 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

06-09 กมุภาพนัธ ์2563 12,888 15,888 3,500 

12-15 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

13-16 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

19-22 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  



 

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

22-25 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

26-29 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

28 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

29 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

04-07 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

05-08 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

07-10 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

11-14 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
(อาย3ุ-18 ปี) 

พกัเดี;ยว 

12-15 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

14-17 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

19-22 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

21-24 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

25-28 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

26-29 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

02-05 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

04-07 เมษายน 2563 13,888 16,888 3,500 

10-13 เมษายน 2563 18,888 21,888 4,500 

15-18 เมษายน 2563 15,888 18,888 4,500 

16-19 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 



 

 

**ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ ี;ดแูลคณะจากเมอืงไทย  
รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

 
จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัOว หกัจากราคาทวัร ์3,000 บาท/ทา่น 

 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคที�นั�งสําหรับผูโ้ดยสารที�มคีวามประสงคต์อ้งการนั�งแถวหนา้
แตจ่ะมคีา่บรกิารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการที;น ั;งแถวหนา้ Hot Seat กรณุาแจง้แถวที;ตอ้งการและเช็คราคา 
กบัพนกังานขายทกุคร ั�งกอ่นทาํการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจไูห-่พระราชวงัหยวนหมงิ โชวว์ฒันธรรมจนี-ช้

อปปิ� งตลาดใตด้นิกงเป่ย พเิศษ เมน!ู! เป่าฮื�อ พรอ้มเครื;องดื;มไวนแ์ดง 
 

04.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  
โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

18-21 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

23-26 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

25-28เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 17,888 4,500  

07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) พกัเดี;ยว 

23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 



 

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR ASIA เที;ยวบนิที; FD760 

 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ�น
เครื;องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื;องดื;มไดบ้นเครื;องบนิ  

10.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊  จากนั-นนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตั -งอยูท่างตอนใตข้องลุม่แมนํ่-าไขม่กุ (Pearl River Delta) ใน
มณฑลกวางตุง้ ทอดตัวยาวอยูร่มิฝั�งทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิตอ่กบัมาเกา๊ และยังสามารถขา้มฝั�งไป
เที�ยวฮอ่งกงไดอ้ยา่งงา่ยดาย ที�นี�เป็นอกีหนึ�งเขตเศรษฐกจิที�สําคัญของจนี  

หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทางระหวา่ง
ดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการ
ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เที;ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (1) 

 จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิใหม ่(The New Yuan Ming Palace) พระราชวัง
หยวนหมงิแหง่นี-ถกูสรา้งขึ-นแทนพระราชวังใหมห่ยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ�ง พระราชวังแหง่นี- ถกูสรา้งขึ-นใหมอ่กี
ครั -ง ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืง "จไูห"่ ทําใหส้วนแหง่นี-โอบลอ้มดว้ยขนุเขาที�เขยีวชอุม่ สวน
หยวนหมงิ มเีนื-อที� 1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบทั-ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื-นที�ราบ สิ�งกอ่สรา้งตา่ง ๆ 
สรา้งขึ-นเทา่ของจรงิในอดตีทกุชิ-น ภายในสวนมทีะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ�งมขีนาดเทา่กบัสวน
เดมิในกรงุปกกิ�ง เป็นศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิ�งกอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ยชิ-น อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธาร
ทอง ประตตูา้กง ตําหนังเจิ-งตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลี-ยว 

        สิ�งที�ทําให ้สวน "หยวนหมงิหยวน" มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ที�ปักกิ�ง คอืการเพิ�มเตมิและตกแตง่สวนที�เป็น
ศลิปะแบบตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี "สวนหยวนหมงิ" จงึถอืไดว้า่เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวซึ�งจําลองมาจาก
สถานที�ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทั -งในแงว่ัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ 
 

 

นําทา่นชมโชวว์ฒันธรรมจนี ณ พระราชวงัหยวนหมงิ (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึ�งมผีู ้
แสดงกวา่ 100 ชวีติ ซึ�งเป็นโชวป์ระกอบการแตง่กายตา่งๆ อาทเิชน่ เฉียนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระ
ราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ในพระราชพธิตีา่งๆ  
(หมายเหต ุ: หากกรณีที�ฝนตก หรอืเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตปรับเปลี�ยน
โปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่ชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

จากนั-นนําทา่นชอ้ปปิ-งที� ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหลง่ชอ้ปปิ-งสดุฮอตของเมอืงจไูห ่ตั -งอยูบ่รเิวณชั -นใตด้นิ
ของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจไูห-่มาเกา๊ มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลอืกซื-อ ทั -งเสื-อผา้ รองเทา้ 
กระเป๋าแฟชั�น อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซึ�งมคีณุภาพดแีละราคายอ่มเยา นักชอ้ปทั-งหลายหา้มพลาด
เด็ดขาด 

คํ;า  บรกิารอาหารคํ;า ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป่าฮื�อ พรอ้มเครื;องดื;มไวนแ์ดง (2)  
ที;พกั  โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที;สอง     เมอืงจไูห-่น ั;งรถขา้มสะพานขา้มทะเลที;ยาวที;สดุในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-โรงงาน
เครื;องประดบั-รา้นหยก-ชอ้ปปิ� งจมิซาจุย่-เมอืงเซนิเจ ิ�น พเิศษ เมน!ู! หา่นยา่ง 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                     จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ ผา่นสะพานขา้มทะเลที;ยาวที;สดุใน
โลก โดยมคีวามยาว 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อดใตท้ะเล และเกาะเทยีม 
นับเป็นสะพานขา้มทะเลที�ยาวที�สดุในโลก เชื�อมเกาะฮอ่งกง เมอืงจไูหข่องมณฑลกวางตุง้ และมาเกา๊   
(หมายเหต ุ: การน ั;งรถขา้มสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คอืเป็นรถประจําทาง น ั;งรวมกบั
ผูโ้ดยสารทา่นอื;น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง เป็นเขตบรหิารพเิศษที�ข ึ-นตรงตอ่รัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนี และเป็นดนิแดนตอน
ปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ยเกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอ
รี�ส ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ ฮอ่งกง มพีื-นที�โดยรวม 1,091 ตารางกโิลเมตร "ฮอ่งกง" เป็นภาษา
กวางตุง้ ซึ�งมาจากภาษาจนีกลาง วา่ "เซยีงกา่ง" ความหมายก็ไมเ่หมอืนใคร หมายความวา่ "ทา่เรอืหอม" มี
ความเป็นมา สบืเนื�องมาแตค่รั -งที�กวางตุง้ เป็นแหลง่ปลกูไมห้อมชนดิหนึ�ง สง่ขายเป็นสนิคา้ออก โดยที�ตอ้ง
มาขนถา่ยสนิคา้กนั ที�ทา่เรอืนํ-าลกึตอนใตส้ดุของแผน่ดนิจนี  
 

 

จากนั-น นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนึ�งในวัดยอดนยิมของเมอืงฮอ่งกง 
เป็นวัดที�ประชาชนชาวจนีใหค้วามเลื�อมใสศรัทธามาเนิ�นนาน สรา้งขึ-นเพื�อระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศ์
ซง่ ในสมัยที�ประเทศจนียังไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบุนันี- แตล่ะแควน้ ตา่งปกครองกนัเอง
และมกีารตอ่สูเ้พื�อชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญโ่ดยตํานาน แชกงหมวิ ศาลสถติของทา่นแชกง ซึ�งมปีระวัตเิลา่
ตอ่กนัมาวา่ ขณะนั-นเองยังมนัีกรบเอกชื�อ "แช กง" เป็นแมทั่พปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญต่า่งก็
ยําเกรงตอ่กําลังพลที�กลา้หาญในกองทัพของทา่น ยามที�ออกรบเพื�อตา้นขา้ศกึศัตรทูกุทศิทาง ทกุ ๆ ครั -ง 
ทา่นใชส้ญัลักษณ์รปูกงัหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้มคีวามเชื�อวา่
เมื�อพก พาสญัลักษณ์รปูกงัหันนี-ไป ณ ที�ใด ๆ กงัหันนี-จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอํีานาจ
เขม้แข็ง เสรมิกําลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชื�อเสยีงในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทกุวันนี- 
 

ความหมายของใบพดัท ั�ง 4 กงัหันทั -ง 4 ใบหมนุไปมาชว่ยดงึดดูนําพาสิ�งดเีขา้มาในชวีติและปัดเป่า   
 สิ�งไมด่พัีดออกไป 

ใบที; 1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที; 2 สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 

ใบที; 3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที; 4 คดิหวังสิ�งใดสมความปรารถนาทกุประการ  



 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึ�งวัดที�มชีื�อเสยีงของฮอ่งกง 
ดว้ยอาคารของวัดที�มสีถาปัตยกรรมที�สวยงาม รวมทั-งซุม้ประตทูางเขา้ที�ย ิ�งใหญอ่ลังการ ไดรั้บอทิธพิลมา
จาก ลัทธเิตา๋ ศาสนาพทุธ และลัทธขิงจื-อ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชื�อวา่พระหวังตา้เซยีนนี-มี
ความศักดิXสทิธิX ขอพรสิ�งไดก้็จะสมปรารถนาทกุประการ จงึทําใหว้ัดแหง่นี-มชีื�อเสยีงโดง่ดังขึ-นมา พระหวังตา้
เซยีน หรอืที�รูจั้กกนัในชื�อ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที� 4 เดนิทางจากเมอืง
จนีมาเผื�อแผศ่าสนาในฮอ่งกง และสรา้งวัดแหง่นี-ข ึ-นมา 
อกีหนึ�งจดุเดน่ของวัดนี-คอื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปั-นสทีองมเีสี-ยวพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่ซึ�ง
ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัที�นี� โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี-ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ-วเอาไวไ้มใ่หห้ลดุ
ระหวา่งพธิ ีเพราะชาวจนีเชื�อวา่ดา้ยแดงนี�แหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรื�องความรักกบั
เทพหยกโหลวที�วัดหวังตา้เซยีน ดว้ยการผกูดา้ยแดง ซึ�งทําไดทั้ -งคนโสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นการ
ขอพรใหเ้จอเนื-อคู ่สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยทําใหม้คีวามรักที�มั�นคงและยนืยาว เทพเจา้หยกโหลว หรอืที�รูจั้กกนั
ในนามเทพเจา้แหง่จันทรา หรอืผูเ้ฒา่แหง่ดวงจันทร ์(The Old Man from The Moon) เทพเจา้แหง่ความ
รัก และการแตง่งาน ตามตํานานเลา่วา่หลังจากที�ภรรยาผูเ้ฒา่เสยีชวีติ ก็ไดข้ึ-นไปอยูบ่นสรวงสรรค ์ผูเ้ฒา่ก็
ไดแ้ตส่วดมนตภ์าวนาเพื�อขอใหท้วยเทพประทานพรใหเ้ขาไดข้ึ-นไปอยูก่บัคนรัก จนกระทั�งในที�สดุเขาก็ได ้
ขึ-นไปอยูบ่นดวงจันทร ์คอยทําหนา้ที�จดรายชื�อคูรั่ก จงึเชื�อกนัวา่สมดุที�ผูเ้ฒา่ถอืในมอื คอืบญัชรีายชื�อคูรั่กที�
จะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยูคู่ก่นัอยา่งรม่เย็นเป็นสขุ ซึ�งจะปรากฏตัวยามคํ�าคนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผู ้
เป็นอมตะที�อาศัยอยูบ่นดวงจันทร ์และลงมาโลกมนุษยเ์พื�อผกูดา้ยดวงชะตาระหวา่งคูรั่กซึ�งเมื�อคูก่นัแลว้ก็จะ
ไมแ่คลว้คลาดกนั 

เที;ยง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! หา่นยา่ง  (4) 
หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครื;องประดบั (Jewelry Factory) ใหท้า่นได ้
เลอืกชมงานดไีซนท์ี�สวยงาม รวมถงึเครื�องประดับจากเพชรที�นํามาเป็นเครื�องรางนําโชคตา่งๆที�มชีื�อเสยีง
ของฮอ่งกง เชน่กงัหันลมวัดดังอยา่งวัดแชกง เลอืกซื-อเครื�องประดับที�สวยงาม ไมเ่หมอืนใคร เป็นของฝาก
ไปใหค้นที�ทา่นรัก หรอืเลอืกซื-อเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง  

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอญัมณีศักดิXสทิธิXที�อยูคู่ก่บัชนชาตจินีมาอยา่งยาวนาน
หลายศตวรรษ และยังถอืเป็นเครื�องประดับมงคลของคนเชื-อสายจนีมาตั -งแตโ่บราณกาล เนื�องจากชาวจนี
เชื�อวา่หยกคอืสญัลักษณ์ของสิ�งศักดิXสทิธิXจากสวรรค ์ที�ชว่ยเสรมิดวง ที�จะนําโชคลาภ และความรํ�ารวยมาให ้
นอกจากนั-นยังชว่ยคุม้ครองผูท้ี�สวมใส ่ทําใหม้สีขุภาพด ีมอีายยุนืยาว สรา้งความสงบสขุ พรอ้มมอบพลัง
อํานาจพเิศษใหอ้กีดว้ย ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ขึ-นชื�อของฮอ่งกง ไมว่า่จะเป็นแหวน กําไลหยก จี- และ
ตา่งห ูเป็นตน้ 
 

 

จากนั-นนําทา่นชอ้ปปิ-งอยา่งจใุจ ณ ยา่นจมิซาจุย่ หากทา่นตอ้งการอพัเดตเทรนดล์า่สดุของฮอ่งกง ตอ้ง 
ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงที�ทันสมัยที�สดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทกุ
ประเภท หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ี�มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทกุมมุโลก ลํ-าสมัยสดุ ๆ มสีนิคา้
หลากหลายประเภทใหจั้บจา่ย ไมว่า่จะเป็น เสื-อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล 
โทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นเลอืกชมซื-อสนิคา้แฟชั�นที�มเีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซแ์อนดแ์มช 
ไดอ้ยา่งเมามนัสก์นัเลยทเีดยีว นับเป็น สวรรคข์องนักทอ่งเที�ยวอยา่งแทจ้รงิ ขึ-นชื�อวา่มาเที�ยวฮอ่งกง สิ�งที�
ไมค่วรพลาด คอื ชอ็ปปิ-ง เพราะฮอ่งกงถอืเป็นเขตปลอดภาษีและทา่เรอืนํ-าลกึสําหรับขนถา่ยสนิคา้ นับเป็น
ประตสููป่ระเทศจนี และจากจนีสูโ่ลกก็วา่ได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมขีายราคาไมแ่พงที�ฮอ่งกง  

 

 

 

 

 



 

 

 

คํ;า อสิระอาหารคํ;า เพื;อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น 
  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซนิเจ ิ�น โดยรถไฟ เมอืงเซิ;นเจ ิ�น (Shenzhen) ตั -งอยูท่าง
ตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงชายแดนทะเลทางใตข้องจนี อยูต่รงขา้มกบัเกาะฮอ่งกง มพีื-นที�
ประมาณ 2,020 ตารางกโิลเมตร ในอดตีเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงที�ออกเรอืหาปลาอยูใ่นแถบทะเลจนีใต ้
ตอ่มาปี ค.ศ. 1980 ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายใน
เมอืงนี-มากขึ-น มอีาคาร บรษัิทหา้งรา้น ธรุกจิตา่ง ๆ เพิ�มมากขึ-น ไมเ่พยีงแตม่สี ิ�งปลกูสรา้งมากขึ-น จํานวน
ประชากรก็เพิ�มขึ-นเป็น 2 เทา่ดว้ย ในเขตเมอืงมปีระชากรอาศัยอยูก่วา่หกลา้นคน ภาษาที�ใชพ้ดูกนัก็มทัี -ง
ภาษากวางตุง้และจนีกลาง  

พกั  โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที;สาม   เมอืงเซนิเจ ิ�น-หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร-์รา้นหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ-รา้นยางพารา- LONG FENG 
VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว้สามมติ-ิเมอืงจไูห ่พเิศษเมน!ู! เป็ดปกักิ;งพรอ้ม
เครื;องดื;มไวนแ์ดง 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังอาหารเชา้ นําทา่นชอ้ปปิ-ง ที� หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์แหลง่ชอ้ปปิ-งที�ดงึดดูขาชอ้ปทั-งหลาย นักชอ้ปปิ-งสว่น
ใหญจ่ะเรยีกที�นี�วา่ มาบญุครองของเมอืงจนี ที�นี�จะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชั -น ขา้งในตกึจะมี
สนิคา้พื-นเมอืงมากมาย  กระเป๋า เสื-อผา้ รองเทา้ ซึ�งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี�หอ้ชื�อดังๆ 
ทั -งนั-น ไมว่า่จะเป็น กชุชี� อามานี� หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ที�นี�มวีางขายใหเ้ลอืกซื-อหา
มากมาย  
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พื-นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คณุภาพดขีอง
เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) ,รา้นยางพารา 
(Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พื-นเมอืงที�มชีื�อเสยีง คณุภาพดขีองเมอืงเซนิเจิ-น ทา่นสามารถ
เลอืกซื-อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี�         

เที;ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป็ดปกักิ;งพรอ้มเครื;องดื;มไวนแ์ดง (6) 
 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ นําท่านเดนิทํางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืงหลวง
ของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้องเซนิเจิ-น ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกวํ�า 1,700 ปีและถอื
ไดวํ้�าเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�สําคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมําณ 1.30 ชม.) ใหท้า่นไดพก้ผอ่
นบนรถและชมววิสองขา้งทางจนถงึตงกวน นําท่านเขา้สู ่LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN 
สถานที�พักผ่อนสําหรับครอบครัวและนักท่องเที�ยวใหท้่านไดพ้บกับสะพานแกว้ 3 มติแิหล่งท่องเที�ยวใหม่
แกะกล่อง เปิดใหท้่องเที�ยวเมื�อวันที� 1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 เมตรและยําว 333 เมตร พบกับความ
เสยีวของทางเดนิกระจกที�มรีะยะทางอันน่าตื�นเตน้ ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิ�งทุกอยา่งที�อยูภ่ายใตทางเดนิกระจก
ทั-งหมด ซึ�งเป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งที�เป็น 3 มติเิพิ�มความตื�นเตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีวถอืเป็นการทา้
ทายนักท่องเที�ยวที�อยากามาสัมผัส ทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่ว่าผูม้เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้
รองเทา้ขณะเดนิ 
 *หากทา่นไมป่ระสงคที�จะเดนิสะพานแกว้ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ้
หมายเหต:ุ 1. สะพานแกว้เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จํา เป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยา่ง    
                    สงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั-นหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเที�ยวเดนิ อนั   
                    เนื�องจากสภาพอากาศ ลม หมิะฝน เป็นอนัรับทราบโดยทั�วกนัวา่ เหตผุลเพื�อความ 
                    ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวทั -งสิ-น 
                2. ขอ้ตกลงสําคัญหากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิXในการคนืเงนิทกุกรณี 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

คํ;า  บรกิารอาหารคํ;า ณ  ภตัตาคารอาหาร (7)   

  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไ่ห ่โดยรถโคช้ 

ที;พกั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที;ส ี;    เมอืงจูไห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี; หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์-วดัผูโ่ถว-เมอืงมาเกา๊-วดัอามา่-ซาก
ประตโูบสถเ์ซนตป์อล-จตัรุสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของฝาก-เวเนเชี;ยน-เดอะปารเีชี;ยน มาเกา๊-ทา่
อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านนั�งรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบ
ชายหาดที�สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึ�งทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทัิศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ
สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที�ไดช้ื�อวา่เป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี-ไดม้ี
การนําเกา้อี- หรอืมา้นั�งซึ�งทํามาสําหรับ 2 คนนั�งเท่านั-น จงึไดช้ื�อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที�นยิมของบรรดา
คูรั่ก มาพักผอ่นกนัมากมาย  
ผา่นชม สาวงามหวหีนี; หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 
สญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขึ-นจากหนิแกรนติทราย เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร 
นํ-าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนสีาวงามที�ยนืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิ-ว ริ-วชายผา้พัดพลิ-ว อุน่รอยยิ-มทั -งบน
ใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูหนั่�นเอง ไมว่า่
ใครไปเมอืงจไูห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกนัไปเยี�ยมเธอ   
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศักดิXสทิธิXของพระ
โพธสิตัวก์วนอมิ พทุธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ�งหรอื
ภาคหนึ�งของพระอมติาภพทุธเจา้ ซึ�งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุษุ เมื�อเสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรง
นริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 
11 หนา้ และ ปางที�เป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ที�คนจนีเรยีกวา่ “อาเนี-ย” เป็นตน้ เชื�อกนัวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีี�
ประทับอยูท่ี�ดนิแดนศักดิXสทิธิX บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมื�อราว พ.ศ. 11 
พระสงฆร์ปูหนึ�งเดนิทางไปประเทศจนีเพื�อศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลับมาดว้ย ระหวา่ง
ทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักที�เกาะแหง่หนึ�งเป็นเวลานานมาก จนเชื�อวา่องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปที�ไหน ประสงค์
จะอยูท่ี�เกาะแหง่นี- จงึไดส้รา้งศาลเพื�อประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ เกาะแหง่นี-จงึกลายเป็นที�ตั -งของปชูนีย
สถานอนัศักดิXสทิธิX เปรยีบเชน่ที�ประทับของเจา้แมก่วนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแหง่นี-คอื “เกาะผูถ่อ่ซาน” 
(โพทอ้ซวั) หนึ�งในสี�ภเูขาพระพทุธอนัยิ�งใหญข่องจนี    
 

เที;ยง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (9)  
 หลังอาหาหารกลางวัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้ มาเกา๊(Macau)เป็นแหลม

คาบสมทุรเล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผน่ดนิใหญ ่ในอดตีเคยเป็นเมอืงขึ-นของประเทศโปรตเุกส ในปัจจบุนั
เป็นเขตปกครองพเิศษแหง่หนึ�งของประเทศจนี ทําใหเ้ป็นเมอืงที�มสีว่นผสมระหวา่งวัฒนธรรมโปรตเุกศและ
จนี ซึ�งชื�อถนนและสถานที�หลายๆแหง่ยังคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยู ่มคีาสโินและหา้งขนาดใหญห่ลายแหง่ จน
ไดรั้บฉายาวา่เป็น Las Vegas of Asia 
หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่น
ประมาณ 500 เมตร) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดที�มอียูม่ายาวนาน สรา้งขึ-นตั -งแตก่อ่นที�จะมเีมอืงมาเกา๊เกดิขึ-น จงึทําให ้
เป็นวัดที�มคีวามสําคัญอกีแหง่หนึ�ง เชื�อกนัวา่ที�มาของชื�อมาเกา๊นั-น มาจากบรเิวณวัดอามา่แหง่นี-นี�เอง ใน
อดตีจะมอีา่วที�ชื�อวา่ A Ma Goa (อามา่กอ๊ก) แปลวา่ อา่วของอามา่ จงึเพี-ยนมาเป็นชื�อ มาเกา๊ ในปัจจบุนั 

 อกีตํานานเลา่วา่ มเีด็กสาวชื�อวา่ หลนิโม ซึ�งเป็นเด็กที�เฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทั�วไปในชว่งอายเุดยีวกนั 
สามารถหยั�งรูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วย และเมื�อเธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่ว A Ma เธอก็มักจะคอยชว่ยเหลอื
ชาวประมงใหพ้น้ภัยอตัรายและปลอดภัย จงึกลายมาเป็นชื�อของวัดแหง่นี- 



 

 วัดอามา่ตั -งอยูท่างตอนใตข้องเกาะมาเกา๊ ภายในวัดมจีดุกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจดุ ซึ�งแตล่ะจดุจะอยูบ่น
เนนิเขาตั -งเดนิขึ-นไปบนัไดไป ในแตล่ะชั -นก็จะมทัี -งศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สิ�งศักดิXสทิธิXตา่งๆใหเ้ราได ้
ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั-นงดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  
จากนั-น นําทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ที�นี�เป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 ของ
มาเกา๊ ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิี�ถกูกอ่สรา้งขึ-นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 
1640 ที�ถกูทําลายจากเหตกุารณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1835 และซากของวทิยาลัยเซนตป์อลที�อยูถั่ดไปจาก
โบสถ ์ทั -งโบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล และป้อมปราการเป็นสิ�งปลกูสรา้งของพระนกิายเยซอูติ 
และเขา้ใจวา่เป็น “ป้อมปราการ” ของมาเกา๊ ใกล ้ๆ  กนันั-นคอืซากโบราณสถานของวทิยาลัยเซนตป์อลที�เป็น
หลักฐานของมหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแหง่แรกในตะวันออกไกลที�มหีลักสตูรการสอนที�ละเอยีด ทกุวันนี-
ดา้นหนา้ของซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลทําหนา้ที�เป็นสญัลักษณ์ของแทน่บชูาใหก้บัเมอืงนี- 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นชม จตัรุสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศนูยร์วมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษ และ
ยังคงเป็นสถานที�จัดงานเฉลมิฉลองที�ไดรั้บความนยิมมากที�สดุอยูท่กุวันนี- ปัจจบุันป็นยา่นชอ้ปปิ-ง 
แบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของที�ระลกึที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาจับจา่ยใชส้อย ทั -งสองขา้งทางและในบรเิวน
จัตรัุสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรปูแบบสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิม มตีกึสวยๆมโีบสถส์วยที�มี
ความสําคัญอยูด่ว้ย แวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อของที�ระลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนที�ทา่นรัก 
จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เวเนเชี;ยน(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญส่ดุของ
มาเกา๊ที�มโีซนคาสโินที�ใหญท่ี�สดุในโลก รวมทั-งยังเป็นอาคารที�มพีื-นที�ใชส้อยขนาดใหญท่ี�สดุในเอเชยีดว้ย 
แตส่ิ�งที�มชีื�อเสยีงของเวเนเชี�ยนสําหรับนักทอ่งเที�ยวทั�วไปคอืโซนที�เป็นหา้ง ซึ�งออกแบบและตกแตง่ให ้
เหมอืนกบัสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึ�งสรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตื�นตาตื�นใจจนมชีื�อเสยีงไป
ทั�วโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชี�ยนเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยูท่ี�ดา้นขา้งของโซนคาสโินซึ�งจะ
แยกสว่นกนัชดัเจนแตจ่ะมทีางเดนิเชื�อมถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมรีปูรา่งคลา้ยกบัตัว U ที�มคีลองไหลผา่น
กลางทางเดนิซึ�งจะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ที�มทัี -งคนจนีและฝรั�งคอยพายเรอืพาเราไปวนรอบๆ 
พรอ้มกบัการพดูคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกนั สว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกบัเป็นทอ้งฟ้า รา้นตา่งๆ
ภายในหา้งคอ่นขา้งหลากหลาย ทั -งของกนิของใชต้า่งๆ รวมทั-งรา้น Lord Stow Bakery ที�เป็นรา้นขายทารต์
ไขช่ื�อดังที�สดุเจา้หนึ�งของมาเกา๊อยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ-งหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมภายในเวเนเชี�ยน 
ตามอธัยาศัย บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเกา๊ (The Parisian Macao) โดดเดน่ดว้ยหอไอ
เฟล (Eiffel Tower) จําลอง ขนาดครึ�งหนึ�งของหอไอเฟล ที�กรงุปารสี ประเทศฝรั�งเศส ทําใหเ้ป็นหนึ�งใน
แลนดม์ารก์ที�สําคัญของมาเกา๊ ใหท้า่นไดช้ื�นชมความสวยงามกบัอกีหนึ�งแลนดม์ารค์ของเมอืงมาเกา๊ 

คํ;า อสิระอาหารคํ;า เพื;อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ� งของทา่น 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ)  

22.10 น. เด ิน ท างสู่  ท่ าอ าก าศ ย าน ด อ น เมือ ง  โด ย ส าย ก ารบิน  AIR ASIA เที;ย วบิน ที;  FD7 6 7 
** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ�น
เครื;องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซื�ออาหารและเครื;องดื;มไดบ้นเครื;องบนิ  

23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 

 
ต ั�งแตว่นัที; 27 ตลุาคม 2562 - วนัที; 28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  

ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรงุเทพเวลา 00.30** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ ี;ดแูลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื;อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  
1. รายการทวัรส์ามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ   
    เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที;ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ   
    ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั;วโมง มอิาจเพิ;มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    
    เหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี;ยน   
    เวลาทอ่งเที;ยวตามสถานที;ในโปรแกรมการเดนิทาง 
2. อตัรานี�เฉพาะนกัทอ่งเที;ยว ที;ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั�น กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง 
    บรษิทัขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ;มจากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์   
    100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  
3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเที;ยวแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพื;อโปรโมทสนิคา้ 
    พื�นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขม่กุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึ;งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้น  
    โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี�แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้น   
    จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั 
    ใดๆ ท ั�งส ิ�น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน 
    การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที;เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 
4. กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธรุกจิขาย 
     ตรง ขายเครื;องสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที;ตอ้งการใหเ้พิ;มสถานที;ขอดงูาน กรณุา   
     ตดิตอ่เจา้หนา้ที; เพื;อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพื;อเสนอราคาใหมท่กุคร ั�ง ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 
     จากในซรีี;สไ์ด ้กรณีที;โปรแกรมมกีารเปลี;ยนแปลง 
5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางที;นอนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั  
     เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางที;เหลอื 1 ทา่นน ั�น จําเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั    
     เด ี;ยวเพิ;มตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั}วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื�นๆ 
ที�ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
แทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ 

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  



 

� คา่วซีา่กรุ๊ป ตามมาตรา 144 

� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ-าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั-นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั}วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ในกรณีที�ประเทศจนี มปีระกาศใหย้ื�นขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม
ทา่นละประมาณ 2,000 บาท แบบ Single (ยื�นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,400 บาท (ยื�นแบบเรง่ดว่น 3 วันทําการ) 
โดยยื�นวซีา่ที�สถานทตูจนี  

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ี;ดแูลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํ;า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื;อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัOวหกั 3,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื;อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื;อสํารองที;น ั;ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื;อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที;ยวทรปิใด, วนัที;ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื;อ-นามสกลุ และอื;นๆ เพื;อใชใ้นการจองต ัOวเครื;องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื;อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั}วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้



 

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิX ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื;อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี;จะเลื;อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที;มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิXการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวรทั์ -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

7. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศนั-นๆ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ-งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั-นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั-นๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของท่านชารุด และสายการบนิแจง้วา่ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการคนืเงนิ
ไมว่า่กรณีใดๆทั-งสนิ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระคา่ใชจ้า่ยทั -งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 


