
 
 

 
 

MFM03 มาเกา๊ จไูห่ ฮ่องกง เซินเจ้ิน เฮงๆปังๆ 
เดินทาง เดือน ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

        บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 
    กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา๊ – จไูห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชวว์ฒันธรรมจีน –  

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย                                                                                                                       (-/-/D)                                            
03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การ

ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่ศุลกากร 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการ

บนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทาน

อาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

10.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ จะเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

หรอื 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การ

ต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที่ศุลกากร 

ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการ

บนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทาน



 
 

 
 

อาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใช้

เวลาบนิโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลา

ทอ้งถิน่ จะเรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจ าเป็นต้องรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล ทรพัย์สิน

ส่วนตวัผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงมากแห่งหน่ึง ปจัจุบนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดูรอ้นก็จะหมายถงึอีเ๋ห

อหยวน แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดูร้อนตัง้อยู่ที่หยวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาท าลาย 

พระราชวงัฤดูร้อนจงึถูกสรา้งใหม่ที่อีเ๋หอหยวนพระราชวงัฤดูร้อนที่หยวนหมงิหยวนถูกสร้างขึ้นในปี 

1707 สมยัจกัรพรรดคิางซี และถูกเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในช่วง

สงครามฝ่ินครัง้ที่สองปจัจุบนัหยวนหมงิหยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัที่เป็นร่องรอยของพระราชวงั

เก่า โดยซากที่เหลอืนัน้มแีต่พระราชวงัส่วนทีส่รา้งเป็นแบบยุโรปซึ่งใชห้นิสรา้งเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบ

จนีดัง้เดมิ ซึง่ใชไ้มส้รา้งนัน้ไม่เหลอืซากเลย จนท าใหค้นคดิว่าพระราชวงัทีน่ี่แต่เดมิเป็นแบบยุโรป ทัง้ที่

จรงิๆส่วนน้ีเป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่ปจัจุบนัเป็นสวนสาธารณะทีก่วา้งใหญ่รฐับาลจนีเคยมี

แผนทีจ่ะสรา้งพระราชวงัในหยวนหมงิหยวนขึน้มาใหม่ เหมอืนกบัทีท่ ากบัสิง่ก่อสรา้งหลายแห่งในปกักิง่ 

แต่สุดทา้ยก้ตดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆว่าสวนสาธารณะ

หยวนหมงิหยวนนี้ทีจ่รงิแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน  

ปจัจุบนัทางเขา้หลกัของทีน่ี่อยู่ทีฉ่ี่ชุนหยวน  น าท่านชมโชว ์วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชว์

แสง ส ีเสยีง ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแต่งกายต่างๆ อาทเิช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจยีงหนาน พระราช

พธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิต่ีางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรอืเหตุสุดวสิยั 

ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ป

เป็นการทดแทน) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที ่ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTER ท่าน 

 

จะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสื้อผ้า 

ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรบัคุณผูห้ญงิ 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป่าฮ้ือและไวน์แดง 

พกัท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก จู

ไห่ – ฮ่องกง (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจ าทาง นัง่รวมกบัผู้โดยสารท่านอ่ืน) เขตบรหิาร

พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the 

People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ ัง่ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์ี

สามเหลีย่มปากแม่น ้าจเูจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและ

ท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยั

หนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื้อชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น 

ประชากรส่วนใหญ่ทีพ่ดูภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวน

มากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

วนัท่ี 2 
    จไูห่ – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดบั – ร้านหยก – ถนน  

    ซุปเปอรส์ตาร ์- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจ้ิน                                                   (B/L/-)                                                                                                        



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาว

จนีใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนกัรบราชวงศซ์่ง ในสมยัที่

ประเทศจนียงัไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปจัจบุนัน้ี แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีาร

ต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า 

ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ าเกรง

ต่อก าลงัพลทีก่ลา้หาญในกองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้

สญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื่อว่าเมือ่

พกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนัน้ีไป ณ ทีใ่ดๆ กงัหนัน้ีจะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ี มอี านาจ

เขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุก

วนัน้ี เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่อยู่

ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม ่ วดัเรอืนใหมส่รา้งเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที ่ 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปู

ป ัน้สงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแห่งน้ี ซึง่ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ 

และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะต้องหมนุกงัหนั หรอืที่

เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดัจะตอ้งตกีลองให้

เสยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และ

เสี่ยงเซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปตัยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงยีบ 

ใบไม้ใบหญ้าได้รบัการดูแลอย่างพิถีพิถัน วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ ัง่

แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวงัต้าเซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพ

เจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่

การขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้

ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูป ัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึง่ชาวจนีต้อง

มาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซือ้ เครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่

เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึง่มี

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 
 

 
 

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่ น า

ท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชื่อของเมอืงจนี  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื่อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคล

ส าคญัทีม่สี่วนช่วยใหฮ้่องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" 

หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ด้วยฝีมอืของเจมส์ คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอรท์้องถิน่

และต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอกีครัง้ในปี 2562 กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของ

เหล่าดาราทีม่ชีื่อเสยีง  คุณสามารถถ่ายรูปกบัซุปเปอรส์ตารด์งั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทีส่วยงามของ

อ่าววคิตอเรยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีย่า่น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึง่

เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็

อิม่จใุจ ไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงแห่งนี้ มทีุก

สิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม จากดี

ไซเนอรช์ื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นที ่ทีคุ่ณ สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรู

เลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ป ป้ิงที ่ โอเชีย่น เทอรม์นิัล (Ocean Terminal)  

แหล่งรวม สนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น เช่น Esprit , Emporio 

Armani , Giogio Armani , DKNY , Mark & Spencer หรอืเลอืกซือ้ของฝากใหค้ณุน้องๆ หนูๆ ไดท้ี ่

Toy’s R Us 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

 

น าทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ  

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ ัง่

ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิ

เจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมยัก่อนเมอืงเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้าน

ชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลอืกให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความ

ทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้ง

ต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

พกัท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 

       เซินเจ้ิน – วดักวนอ ู– ร้านหยก – ศนูยส์มนุไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปป้ิงเซน็ 

       เตอร ์– หมู่บ้านชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวฒันธรรมพร้อม 

       โชว ์ศิลปะวฒันะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง                                                                         (B/L/D)                                                                                                                                                        
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความ

กตัญญู ความจงรกัภกัดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตัวแทนของความ

เขม้แขง็เดด็เดีย่วองอาจไม่ครัน่ครา้มต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก 

และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท่้านช่วยอุดช่องว่างไม่ใหเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรง

ขา้ม และใหเ้กดิความสมบูรณ์ด้วยคนขา้งเคยีงที่ซื่อสตัย ์หรอืบรวิารที่ไว้ใจได้นัน่เอง ดงันัน้ ประชาชน

คนจนีจงึนิยมบชูา และกราบไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง คุณภาพดี

ของเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา 

(Chinese Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจไูห่ ท่านสามารถเลอืก

ซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่        น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping 

Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนกัชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งช้

อปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืน

มาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็น

สนิคา้เลยีนแบบแบรนด์เนมสารพดัยีห่้อชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส์ วติตอง เวอร์

ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่

ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของ

ปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 

200-300 หยวน เงินไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย 

และดว้ยความที่สนิคา้เลยีนแบบ

ของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึ

เหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่าง

มาก  เหมือนกันแทบจะทุ ก

กระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนั

อยา่งกบัแกะกว็่าได ้แยกไม่ออก



 
 

 
 

เลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าให้สนิค้าเลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็น

อยา่งมาก 

 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุก

รวมทัง้สองพืน้ที ่(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รปูแบบของสวน

สะทอ้นให้เหน็ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปตัยกรรมโบราณประเพณีและนิสยัของชาตต่ิางๆ 

เป็นสวนสาธารณะที่มทีวิทศัน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปรมิาณของภาพจ าลองที่ท าซ ้า อุทยาน

ไดร้บัการพฒันาและจดัการโดย บรษิทั การท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วรายใหญ่ China Travel Service 

หมูบ่า้นชาวจนีทีส่วยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนย์แสดงชวีิตความเป็นอยู่และ

วฒันธรรมของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจนี ที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้าน

วฒันธรรมมทีีอ่ยู่อาศยัของชนเผ่าต่างๆ ทีส่รา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทัว่ประเทศ 

ท่ามกลางมวลไมแ้ละสายน ้าที่ร่มรื่นสวยงามมชีนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรบั มกีารแสดงกิจกรรม  

ประจ าเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปกัถักร้อย การท าขนม การร้องร าท าเพลง พร้อมทัง้ชมโชว์

ศลิปวฒันธรรม จนีอนัตระการตา   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง  

  น าท่านเดนิทางสู่จไูห่ โดยรถโค้ช 

พกัท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัท่ี 4 
     เซินเจ้ิน - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี - วดัผู่โถว – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถเ์ซนต์   

     ปอล – จตุรสัเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา๊                                          (B/L/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโร

แมนตกิ ซึง่ทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ 

และทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึง่ 

 



 
 

 
 

ท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึได้ชื่อว่าถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนั

มากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 

สญัลกัษณ์ของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกัสูง 8.7 เมตร 

น ้าหนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไข่มุก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้

บนใบหน้าถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจไูห่นัน่เอง 

ไมว่่าใครไปเมอืงจไูห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ่ง

ห รื อ ภ า ค ห นึ่ ง ข อ ง

พระอมิตาภพุทธเจ้า 

ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิ

เป็นมหาบุรุษ เมื่อเสดจ็

โปรดสตัวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะ

ทรงนิรมิตพระองค์ไป

ต า ม ภ พ ภู มิ  พ ร ะ



 
 

 
 

โพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ป็น “เจา้

แม่กวนอิม” ที่คนจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกนัว่าพระโพธสิตัว์กวนอิมมทีี่ประทบัอยู่ที่ดนิแดน

ศกัดิส์ทิธิ ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใต้ของประเทศอนิเดยี เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ูปหนึ่ง

เดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลบัมาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุ

จงึต้องแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองค์เจา้แม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่

เกาะแห่งนี้ จงึได้สร้างศาลเพื่อประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนีย

สถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์เปรยีบเช่นทีป่ระทบัของเจา้แม่กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งน้ีคอื “เกาะผู่ถ่อ

ซาน” (โพทอ้ซวั) หนึ่งในสีภ่เูขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่ของจนี   

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจ าเป็นต้องรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล
ทรพัยส์นิส่วนตวัผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง
ตนเองรมิฝ ัง่ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลี่ยมปากแม่น ้าจเูจยีงและทะเลจนีใต้โอบ
รอบ ฮ่องกงเป็นที่รูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขตที่มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 
93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพ่ดูภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิด
จากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ใน
จนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง **  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในมา
เก๊า ค าว่า "อาม่า" น้ี เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปจัจุบนั สืบเน่ืองมาจาก เมื่อนักเดินทางชาว
โปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝ ัง่ที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดน้ี แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะน้ีชื่อว่าอะไร 
ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง 
วดัอามา่เป็น 1 ใน 3 วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า และนับว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนิยมมากราบไหวก้นั
มากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอาม่าแห่งนี้ยงั ได้รบัการบนัทกึจาก
องค์กร UNESCO  ให้เป็น 1 ในมรดกโลกอกีด้วย ภายในวดัมอีงค์อาม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองค์
ประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและครอบครวัโดยบูชาดว้ยธูปขด -เทยีน หรอืเทยีน
ดอกบวัคู่เพื่อขอพรเรือ่งคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมกีอ้นหนิขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรปูปเรอืส าเภาโบราณ 
เชื่อกนัว่าหากพกธนบตัรทีน่ าไปลูบกบัภาพจ าลองเรอืแกะสลกับนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมา
เทมา 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ่งถูกไฟไหมแ้ละพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 

จนเหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์ส าคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดย

คณะเยสุอติ ในสมยันัน้ เป็นหน่ึงในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี น าท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ 

(Senado Square) เป็นจตุัรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนยป์ระวตัศิาสตรข์องมาเก๊า

มรดกโลก เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้รปูสามเหลีย่มยาวและเชื่อมต่อ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลาย

ดา้นหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ทีอ่ื่นๆ ครอบคลุมพืน้ที ่3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) 

จตุัรสัไดร้บัการตัง้ชื่อตาม Leal Senado ซึง่เป็นสถานทีน่ัดพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที ่16 

ถงึ 18 ซึง่ตัง้อยู่ตรงหน้าจตุัรสัทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปจัจุบนั สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของ

จตุัรสัเน้ือเรื่องรปูป ัน้ทองสมัฤทธิเ์บง Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูป ัน้ถูกดงึลง

ในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้รบัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูก

สรา้งขึน้และยงัคงยนือยูใ่นปจัจบุนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตุัรสัมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่ง

ไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอยา่งดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

 
 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยไดจ้ากที่นี่ หมู

แผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเข้า

ดว้ยกนั อาหารและขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่าง

น าท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรใูนมาเก๊า ภายใน

มหี้องพกัรบัรองหลายพนัห้อง มหี้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บรกิาร และมคีาสิโนที่นักพนันและ

นักท่องเที่ยวระดบัไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรพัย์เชิงอบายมุข 

ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่ายระดบัโลกรวมอยู่ในที่เดยีวกนั และยงัมีเรอืกอนโดล่าบรกิารส าหรบัผู้ต้องการ

ล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ยเช่นกนั ในส่วนทีเ่ป็นตวัตกึ ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของ

โรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่ากถงึ 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิ่าเป็น

โรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี และยงัเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของ

โลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไม่พน้

บนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง ส าหรบัพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 

ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix 

พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมี

หอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการจดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนัด

พเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล เป็นต้น และถ้าใครทีร่กัการชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน 

มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว เพราะที่นี่ได้จดัแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปป้ิงมากถึง 

150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นค้าแบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ ัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์

คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรบั

นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลา

เหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบด้านนอกอกี

ดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในยา่นชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของก้อน

เมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอน

โดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระดบัการให้บรกิารที่ท่าน

ต้องการ สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่หวัหน้าทวัร์) บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า 

(The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจาก

เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึง่มขีนาดเลก็กว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูง

เทยีบได้กับตึก 33 ชัน้ (ยงัไม่รวมค่าขึ้นลฟิต์ โดยจะมคี่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 138 MOP 

ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends 

(เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

ราคา 158 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 88 

MOP) 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหาร

ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลา

บนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใ 

 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ พกัห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต า่

กว่า 18 ปี 

ห้องพกั

เด่ียว เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน 

ท่านละ 

เดือน ตุลาคม 2562 

12-15 
ตลุาคม 

12OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

15OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
12,999 15,999 3,900 7,900 

13-16 
ตลุาคม 

13OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

16OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

17-20 
ตลุาคม 

17OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

20OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

18-21 
ตลุาคม 

18OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

21OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

19-22 
ตลุาคม 

19OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

22OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

20-23 
ตลุาคม 

20OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

23OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

24-27 
ตลุาคม 

24OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

27OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

25-28 
ตลุาคม 

25OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

28OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

26-29 
ตลุาคม 

26OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

29OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

31 ต.ค.-3 
พ.ย. 

31OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

03NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

02-05 
พฤศจิกายน 

02NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

05NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 



 
 

 
 

07-10 
พฤศจิกายน 

07NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

10NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

09-12 
พฤศจิกายน 

09NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

12NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

14-17 
พฤศจิกายน 

14NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

17NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

16-19 
พฤศจิกายน 

16NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

19NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

21-24 
พฤศจิกายน 

21NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

24NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

23-26 
พฤศจิกายน 

23NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

26NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

28 พ.ย.-01 
ธ.ค. 

28NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

01DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

30 พ.ย.-03 
ธ.ค. 

30NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

03DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

เดือน ธนัวาคม 2562 

12-15 
ธนัวาคม 

12DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

15DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

14-17 
ธนัวาคม 

14DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

17DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

19-22 
ธนัวาคม 

19DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

22DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

20-23 
ธนัวาคม 

20DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

23DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

21-24 
ธนัวาคม 

21DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

24DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                   

22-25 
ธนัวาคม 

22DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

25DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

29 ธ.ค. – 1 
ม.ค. 

29DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

01JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 

30 ธ.ค. – 2
ม.ค. 

30DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

02JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 

31 ธ.ค. – 3
ม.ค. 

31DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

03JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 

เดือน มกราคา 2563 

01-04 
มกราคม 

01JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 

04JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
17,999 20,999 3,900 9,900 

03-06 
มกราคม 

03JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 

06JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
12,999 15,999 3,900 7,900 



 
 

 
 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่าน
ละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 
2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีนและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพ่ือโปรโมท
สินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มกุ ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ใน
โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ 
ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง 

ขายเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ กรณีท่ี

โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

 

 

 



 
 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่า

ภาษนี ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ 

Air Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่

พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

            รวมค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา144)  

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า 

ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ี

ท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 



 
 

 
 

× ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ื่นขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมีค่าใชจ้่าย

เพิม่ท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วนั

ท าการ) 3,150 บาท โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทตูจนี  

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินเตม็จ านวน และตดัทีน่ัง่การ

จองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้

สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุชื่อผูจ้อง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผู้เดินทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทางครบถ้วนชดัเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึง

ประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทาง

ท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีดวนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีทีท่่าน

เดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณีทีท่่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่

มรีปูถ่าย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจอง

ตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 



 
 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั 
เป็นเหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผูเ้ดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ จ าเป็นต้องจ่ายค่าพกั
เด่ียวเพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระ

แลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้ว

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน า

เทีย่วใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

20 วนั ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง 

และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบิน เป็นตัว๋เครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋

เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิัทได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได ้

หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  



 
 

 
 

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติวาตภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ที่สายการบิน หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่าน

เดนิทางท่องเที่ยว ยงัคงให้บรกิารอยู่เป็นปกติ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอื

บางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านใน

กรณีดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่าง

กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทาง

ทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดนิทางตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพี

เรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ 

กรณุาอยา่เพิง่คอนเฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า

กรุป๊) 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบั

จะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 
 

 
 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง

กลบัถงึประเทศไทย และจะต้องมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้

เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง

ต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไป

อ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

ค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออก

เดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั 

หากตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple 

Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของ

โรงแรม 



 
 

 
 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์

ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน 

, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 
 

 
 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ 

หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 
** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


