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เปิดตวั ซุปตาร ์ขาเลาะ 
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โดยสายการบนิ  AIR ASIA 



 

เทีย่วบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สูเ่มอืงมาเกา๊ เยีย่มชมพระราชวงัหยวนหมงิ  

ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการ พรอ้มโชวว์ฒันธรรมอนัตระการตา น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลที่

ยาวทีส่ดุในโลกจากจูไหสู่ฮ่อ่งกง หมุนกงัหนัเสรมิศริมิงคลทีว่ดัแชกงหมวิ ขอเนือ้คูแ่ละขอ

พรเร ือ่งความรกักนัทีว่ดัหวงัตา้เซยีน ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษใีนยา่นจมิซาจุย่ 

สมัผสัประสบการณ์สุดเสยีวกบัสะพานกระจก 3 มติ ิ 

เสีย่งโชคกนัทีค่าสโินทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกแถมไดช้อ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจทีเ่วเนเชีย่นมาเกา๊  

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

06-09 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

13-16 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

15-18 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

20-23 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

22-25 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

27-30 พฤศจกิายน 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

30 พ.ย.-03 ธนัวาคม 2562 7,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

10,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

04-07 ธนัวาคม 2562 9,999 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

12,999 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

11-14 ธนัวาคม 2562 8,888 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

11,888 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500  

13-16 ธนัวาคม 2562 8,888 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

11,888 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

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

21-24 ธนัวาคม 2562 
8,888 

(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

11,888 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 12,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

15,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 13,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

16,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

4,500 



 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 13,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

16,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

4,500 

04-07 มกราคม 2563 9,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

12,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

08-11 มกราคม 2563 9,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

12,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

11-14 มกราคม 2563 9,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

12,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

3,500 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

15-18 มกราคม 2563 9,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

12,499 
(ไมร่วมวซีา่1,500บาท) 

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  

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 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

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 

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  



 

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย  
รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกัจากราคาทวัร ์3,000 บาท/ทา่น 
 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคทีน่ั่งส าหรับผูโ้ดยสารทีม่คีวามประสงคต์อ้งการน่ังแถว
หนา้แตจ่ะมคีา่บรกิารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat กรณุาแจง้แถวทีต่อ้งการและเช็คราคา 
กบัพนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจไูห-่พระราชวงัหยวนหมงิ โชวว์ฒันธรรม

จนี-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย พเิศษ เมน!ู! เป่าฮือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
 

04.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD760 

 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

10.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊  จากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องลุม่แมน่ ้าไขม่กุ (Pearl River Delta) ใน

มณฑลกวางตุง้ ทอดตัวยาวอยูร่มิฝ่ังทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิตอ่กบัมาเกา๊ และยงัสามารถขา้มฝ่ัง

ไปเทีย่วฮอ่งกงไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่เขตเศรษฐกจิทีส่ าคัญของจนี  

หมายเหตุ : ท่านจะตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผ่านดา่นดว้ยตวัท่านเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้

เวลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (1) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิใหม ่(The New Yuan Ming Palace) พระราชวัง

หยวนหมงิแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้แทนพระราชวังใหมห่ยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี้ ถูกสรา้งขึน้

ใหมอ่กีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืง "จูไห่" ท าใหส้วนแห่งนี้โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีว

ชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ 

สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เทา่ของจรงิในอดตีทกุชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร 

ซึง่มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิ

เสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนังเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้วสิง่ทีท่ าให ้สวน 

"หยวนหมงิหยวน" มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตง่สวนทีเ่ป็นศลิปะแบบ

ตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี "สวนหยวนหมงิ" จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที่

ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแงว่ัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ 

น าทา่นชมโชวว์ฒันธรรมจนี ณ พระราชวงัหยวนหมงิ (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง 

ซึง่มผีูแ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแตง่กายตา่งๆ อาทเิชน่ เฉียนหลงฮอ่งเตท้อ่งเจยีง

หนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ในพระราชพธิตีา่งๆ  

(หมายเหต ุ: หากกรณีทีฝ่นตก หรอืเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขออนุญาต

ปรับเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่ชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

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 



 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุฮอตของเมอืงจูไห่ ตัง้อยูบ่รเิวณชัน้

ใตด้นิของด่านตรวจคนเขา้เมอืงจูไห่-มาเก๊า มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลือกซือ้ ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซึง่มคีุณภาพดแีละราคาย่อมเยา นักชอ้ป

ทัง้หลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป่าฮือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง     เมอืงจไูห-่น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-

โรงงานเครือ่งประดบั-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-เมอืงเซนิเจ ิน้ พเิศษ เมน!ู! หา่นยา่ง 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
                     จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ ผา่นสะพานขา้มทะเลทีย่าว

ทีส่ดุในโลก โดยมคีวามยาว 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อดใตท้ะเล และ

เกาะเทยีม นับเป็นสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เชือ่มเกาะฮอ่งกง เมอืงจไูหข่องมณฑลกวางตุง้ 

และมาเกา๊   

(หมายเหต ุ: การน ัง่รถขา้มสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คอืเป็นรถประจ าทาง น ัง่รวมกบั

ผูโ้ดยสารทา่นอืน่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง เป็นเขตบรหิารพเิศษที่ข ึน้ตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนี และเป็นดนิแดน

ตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ยเกาะฮอ่งกง นวิ

เทอร์รทิอรี่ส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ ฮ่องกง มพีื้นที่โดยรวม 1,091 ตารางกโิลเมตร 

"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่มาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซยีงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร 

หมายความว่า "ท่าเรอืหอม" มคีวามเป็นมา สบืเนื่องมาแต่ครัง้ทีก่วางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนดิ

หนึง่ สง่ขายเป็นสนิคา้ออก โดยทีต่อ้งมาขนถา่ยสนิคา้กนั ทีท่า่เรอืน ้าลกึตอนใตส้ดุของแผน่ดนิจนี  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนึง่ในวัดยอดนยิมของเมอืง

ฮอ่งกง เป็นวัดทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแห่ง

นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทีป่ระเทศจนียังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเชน่ปัจจุบันนี้ แต่ละแควน้ 

ตา่งปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่โดยต านาน แชกงหมวิ ศาลสถติของ

ท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแมท่ัพปราบศกึ ทุก

แควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่



 

ตา้นขา้ศกึศัตรทูกุทศิทาง ทกุ ๆ ครัง้ ทา่นใชส้ญัลักษณ์รปูกงัหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวน

ในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ทีใ่ด ๆ กังหันนี้จะชว่ย

เสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้กก่องทัพของท่าน ชือ่เสยีงใน

การน าทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวันนี ้

ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 กงัหันทัง้ 4 ใบหมนุไปมาชว่ยดงึดดูน าพาสิง่ดเีขา้มาในชวีติและปัดเป่า   

 สิง่ไมด่พัีดออกไป 

ใบที ่1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบที ่2 สขุภาพแข็งแรง อายยุนืยาว 

ใบที ่3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4 คดิหวังสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ชี ือ่เสยีงของ

ฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวัดทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ไดรั้บ

อทิธพิลมาจาก ลัทธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่ว่าพระ

หวังตา้เซยีนนีม้คีวามศกัดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก้็จะสมปรารถนาทกุประการ จงึท าใหว้ัดแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่

ดังขึน้มา พระหวังตา้เซยีน หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ฮวงชปิูง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณ

ศตวรรษที่  4  เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวัดแห่งนี้ข ึ้นมา 

อกีหนึง่จดุเดน่ของวดันีค้อื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปัน้สทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยูด่า้นหลังประทับอยู ่

ซ ึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัทีน่ี ่โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่ห ้

หลดุระหวา่งพธิ ีเพราะชาวจนีเชือ่วา่ดา้ยแดงนี่แหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่ง

ความรักกบัเทพหยกโหลวทีว่ัดหวังตา้เซยีน ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมคีู่แลว้ 

คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ ส่วนคนมคีู่ ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยนืยาว เทพเจา้

หยกโหลว หรอืทีรู่จ้ักกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา หรอืผูเ้ฒา่แห่งดวงจันทร ์(The Old Man from 

The Moon) เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน ตามต านานเล่าว่าหลังจากทีภ่รรยาผูเ้ฒา่เสยีชวีติ 

ก็ไดข้ ึน้ไปอยูบ่นสรวงสรรค์ ผูเ้ฒ่าก็ไดแ้ต่สวดมนตภ์าวนาเพือ่ขอใหท้วยเทพประทานพรใหเ้ขาไดข้ึน้

ไปอยูก่บัคนรัก จนกระทั่งในทีส่ดุเขากไ็ดข้ึน้ไปอยูบ่นดวงจันทร ์คอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คูรั่ก จงึเชือ่กนั

ว่าสมดุทีผู่เ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คู่รักทีจ่ะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ ซึง่จะ

ปรากฏตัวยามค ่าคนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะทีอ่าศัยอยู่บนดวงจันทร ์และลงมาโลก

มนุษยเ์พือ่ผกูดา้ยดวงชะตาระหวา่งคูรั่กซึง่เมือ่คูก่นัแลว้ก็จะไมแ่คลว้คลาดกนั 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! หา่นยา่ง  (4) 

หลังรับประทานอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชมงานดไีซนท์ีส่วยงาม รวมถงึเครือ่งประดบัจากเพชรทีน่ ามาเป็นเครือ่งรางน าโชคตา่งๆที่

มชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง เชน่กงัหันลมวัดดังอยา่งวดัแชกง เลอืกซือ้เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไมเ่หมอืนใคร 

เป็นของฝากไปใหค้นทีท่า่นรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง  

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่คู่กับชนชาตจินีมาอยา่ง

ยาวนานหลายศตวรรษ และยังถือเป็นเครื่องประดับมงคลของคนเชือ้สายจีนมาตัง้แต่โบราณกาล 

เนือ่งจากชาวจนีเชือ่วา่หยกคอืสญัลักษณ์ของสิง่ศักดิส์ทิธิจ์ากสวรรค ์ทีช่ว่ยเสรมิดวง ทีจ่ะน าโชคลาภ 

และความร ่ารวยมาให ้นอกจากนัน้ยงัชว่ยคุม้ครองผูท้ีส่วมใส ่ท าใหม้สีขุภาพด ีมอีายยุนืยาว สรา้งความ

สงบสขุ พรอ้มมอบพลังอ านาจพเิศษใหอ้กีดว้ย ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอ่งกง ไมว่่าจะ

เป็นแหวน ก าไลหยก จี ้และตา่งห ูเป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ณ ยา่นจมิซาจุย่ หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสดุของฮ่องกง 

ตอ้ง ถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุ่ย ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮอ่งกงทีท่ันสมัยทีส่ดุ มรีา้นคา้ไว ้

เกอืบทกุประเภท หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมมุโลก ล ้าสมัยสดุ ๆ 

มสีนิคา้หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิติอล โทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่เีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดยีว นับเป็น สวรรคข์องนักท่องเทีย่วอยา่งแทจ้รงิ ขึน้ชือ่ว่ามา

เที่ยวฮ่องกง สิง่ที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน ้าลกึ



 

ส าหรับขนถา่ยสนิคา้ นับเป็นประตสููป่ระเทศจนี และจากจนีสูโ่ลกก็วา่ได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลย

มขีายราคาไมแ่พงทีฮ่อ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

  สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ เมอืงเซิน่เจ ิน้ (Shenzhen) ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงชายแดนทะเลทางใตข้องจนี อยู่ตรงขา้มกับเกาะฮ่องกง มี

พืน้ทีป่ระมาณ 2,020 ตารางกโิลเมตร ในอดตีเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงทีอ่อกเรอืหาปลาอยูใ่นแถบ

ทะเลจนีใต ้ตอ่มาปี ค.ศ. 1980 ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความ

ทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มอีาคาร บรษัิทหา้งรา้น ธุรกจิต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ ไม่เพยีงแต่มสี ิง่ปลูก

สรา้งมากขึน้ จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เท่าดว้ย ในเขตเมอืงมปีระชากรอาศัยอยูก่ว่าหกลา้นคน 

ภาษาทีใ่ชพ้ดูกนัก็มทีัง้ภาษากวางตุง้และจนีกลาง  

พกั  โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม   เมอืงเซนิเจ ิน้-หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร-์รา้นหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ-รา้นยางพารา- LONG 

FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว้สามมติ-ิเมอืงจไูห ่พเิศษเมน!ู! เป็ด

ปกักิง่พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ที ่หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิง

สว่นใหญจ่ะเรยีกทีน่ีว่า่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ีจ่ะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งใน

ตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้

ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี ่หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ีม่วีางขาย

ใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย  

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดี

ของเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) ,รา้น

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีองเมอืงเซนิเจิน้ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่        

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป็ดปกักิง่พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง (6) 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่ น าท่านเดนิทางสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมอืง

หลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้องเซนิเจิน้ ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกว่า 1,700 

ปีและถอืไดว้ ่าเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ให ้

ท่านไดพก้ผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทางจนถงึตงกวน น าท่านเขา้สู่ LONG FENG VILLA 

RESORT DONGGUAN สถานทีพ่ักผอ่นส าหรับครอบครัวและนักท่องเทีย่วใหท้่านไดพ้บกับสะพาน

แกว้ 3 มติแิหล่งท่องเทีย่วใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเทีย่วเมือ่วันที่ 1 มกราคม 2018 มคีวามสูง 88 

เมตรและย าว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอันน่าตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็น

ทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตทางเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่

ความตืน่เตน้ใหท้า่นไดห้วาดเสยีวถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากามาสัมผัส ทวิทัศน์อันงดงาม 

มกีฎอยูว่า่ผูม้เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

 *หากทา่นไมป่ระสงคทีจ่ะเดนิสะพานแกว้ทา่นสามารถเกบ็ภาพบรรยากาศโดยรอบได ้

หมายเหต:ุ 1. สะพานแกว้เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ า เป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่ง    



 

                    สงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิ อนั   

                    เนือ่งจากสภาพอากาศ ลม หมิะฝน เป็นอนัรับทราบโดยทัว่กนัวา่ เหตผุลเพือ่ความ 

                    ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้ 

                2. ขอ้ตกลงส าคัญหากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหาร (7)   

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไ่ห ่โดยรถโคช้ 

ทีพ่กั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่   เมอืงจไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี ่หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์-วดัผูโ่ถว-เมอืงมาเกา๊-วดัอามา่-

ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล-จตัรุสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของฝาก-เวเนเชีย่น-เดอะปารเีชีย่น 

มาเกา๊-ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนน
เลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแต่งภมูทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะส าหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นถนนคูรั่ก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาด
แห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่
นยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกนัมากมาย 
ผา่นชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 
สญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขึน้จากหนิแกรนติทราย เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร 
น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนสีาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้
บนใบหนา้ถงึมมุปากเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงบง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูหน่ั่นเอง 
ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูหก่็ตอ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ   
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศักดิส์ทิธิข์องพระ
โพธสิตัวก์วนอมิ พทุธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึง่
หรอืภาคหนึง่ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิัตวก์วนอมิเป็นมหาบรุุษ เมือ่เสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้
ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพัน
มอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กันว่า
พระโพธสิัตวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยู่ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิ ์บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศ
อนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ปูหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้
แมก่วนอมิกลับมาดว้ย ระหว่างทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแห่งหนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่ว่า
องค์เจา้แม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองค์เจา้แม่
กวนอมิ เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนียสถานอันศักดิส์ทิธิ ์เปรียบเช่นที่ประทับของเจา้แม่
กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนี้คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภู่เขาพระพุทธอัน
ยิง่ใหญข่องจนี    
 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (9)  
 หลังอาหาหารกลางวัน น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้ มาเกา๊(Macau)เป็น

แหลมคาบสมทุรเล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผน่ดนิใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศโปรตเุกส 

ในปัจจบุนัเป็นเขตปกครองพเิศษแหง่หนึง่ของประเทศจนี ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมระหวา่ง

วัฒนธรรมโปรตเุกศและจนี ซึง่ชือ่ถนนและสถานทีห่ลายๆแหง่ยงัคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยู ่มคีาสโินและ

หา้งขนาดใหญห่ลายแหง่ จนไดรั้บฉายาวา่เป็น Las Vegas of Asia 

หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง



 

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวดัทีม่อียูม่ายาวนาน สรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะมเีมอืงมาเกา๊เกดิขึน้ จงึท า

ใหเ้ป็นวดัทีม่คีวามส าคัญอกีแหง่หนึง่ เชือ่กนัวา่ทีม่าของชือ่มาเกา๊นัน้ มาจากบรเิวณวัดอามา่แหง่นี้

นีเ่อง ในอดตีจะมอีา่วทีช่ ือ่วา่ A Ma Goa (อามา่กอ๊ก) แปลวา่ อา่วของอามา่ จงึเพีย้นมาเป็นชือ่ มาเกา๊ 

ในปัจจบุนัอกีต านานเลา่วา่ มเีด็กสาวชือ่วา่ หลนิโม ซึง่เป็นเด็กทีเ่ฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทั่วไปในชว่งอายุ

เดยีวกนั สามารถหยัง่รูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วยและเมือ่เธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่ว A Ma เธอก็มกัจะคอย

ชว่ยเหลอืชาวประมงใหพ้น้ภยัอนัตรายและปลอดภยั จงึกลายมาเป็นชือ่ของวดัแหง่นีว้ัดอามา่ตัง้อยูท่าง

ตอนใตข้องเกาะมาเกา๊ ภายในวดัมจีดุกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจดุ ซึง่แตล่ะจดุจะอยูบ่นเนนิเขาตัง้เดนิ

ขึน้ไปบนัไดไป ในแตล่ะชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สิง่ศักดิส์ทิธิต์า่งๆใหเ้ราไดข้อพร 

สถาปัตยกรรมภายในวดันัน้งดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ 

  

จากนัน้ น าท่านชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ทีน่ี่เป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 

ของมาเก๊า ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลคือดา้นหนา้ของโบสถ์มาแตร์เดอทิี่ถูกก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1602 – ค.ศ. 1640 ทีถู่กท าลายจากเหตุการณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1835 และซากของวทิยาลัยเซนต์

ปอลทีอ่ยูถ่ัดไปจากโบสถ ์ทัง้โบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล และป้อมปราการเป็นสิง่ปลูก

สรา้งของพระนิกายเยซูอติ และเขา้ใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล ้ๆ  กันนั้นคือซาก

โบราณสถานของวิทยาลัยเซนต์ปอลที่เป็นหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกแห่งแรกใน

ตะวันออกไกลทีม่หีลกัสตูรการสอนทีล่ะเอยีด ทกุวันนีด้า้นหนา้ของซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลท าหนา้ที่

เป็นสญัลักษณ์ของแทน่บชูาใหก้บัเมอืงนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม จตัรุสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศูนยร์วมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษ 

และยงัคงเป็นสถานทีจ่ัดงานเฉลมิฉลองทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุอยูทุ่กวันนี้ ปัจจุบันป็นยา่นชอ้ปป้ิง 

แบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของทีร่ะลกึทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาจับจา่ยใชส้อย ทัง้สองขา้งทางและในบริ

เวนจัตรัุสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรปูแบบสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิม มตีกึสวยๆมโีบสถส์วยที่

มคีวามส าคัญอยูด่ว้ย แวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนทีท่า่นรัก 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เวเนเชีย่น(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สดุ

ของมาเก๊าทีม่โีซนคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก รวมทัง้ยังเป็นอาคารทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

เอเชยีดว้ย แต่สิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวเนเชีย่นส าหรับนักท่องเทีย่วทั่วไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบ

และตกแตง่ใหเ้หมอืนกบัสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่

ใจจนมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยูท่ีด่า้นขา้งของโซนคาสโิน

ซึง่จะแยกสว่นกันชดัเจนแต่จะมทีางเดนิเชือ่มถงึกันได ้ภายในหา้งจะมรีูปร่างคลา้ยกับตัว U ทีม่คีลอง

ไหลผา่นกลางทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ทีม่ทีัง้คนจนีและฝร่ังคอยพายเรอืพา

เราไปวนรอบๆ พรอ้มกับการพูดคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกัน ส่วนเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกับเป็น

ทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้งค่อนขา้งหลากหลาย ทัง้ของกนิของใชต้่างๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow 

Bakery ที่เป็นรา้นขายทาร์ตไข่ชือ่ดังที่สุดเจา้หนึ่งของมาเก๊าอยู่ดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือ

สนุกสนานกับกจิกรรมภายในเวเนเชีย่น ตามอัธยาศัย บรเิวณเดยีวกันจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเก๊า 

(The Parisian Macao) โดดเด่นดว้ยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จ าลอง ขนาดครึง่หนึง่ของหอไอ



 

เฟล ทีก่รุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส ท าใหเ้ป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ทีส่ าคัญของมาเก๊า ใหท้่านไดช้ืน่ชม

ความสวยงามกบัอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงมาเกา๊ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ)  

22.10 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนิ AIR ASIA เที่ยวบนิที่ FD767 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

ต ัง้แตว่นัที ่27 ตลุาคม 2562 - วนัที ่28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  

ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรงุเทพเวลา 00.30** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  

1. รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ   

    เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ   

    ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    

    เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น   

    เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

2. อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง 

    บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์   

    100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  

3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้ 

    พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขม่กุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้น  

    โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้น   

    จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั 

    ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น 

    การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 

4. กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธุรกจิขาย 

     ตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุา   

     ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 

     จากในซรีีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง 

5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางทีน่อนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั  

     เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางทีเ่หลอื 1 ทา่นน ัน้ จ าเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั    

     เดีย่วเพิม่ตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  



 

 คา่วซีา่กรุ๊ป ตามมาตรา 144 เฉพาะพเีรยีดเดนิทางเดอืน ก.พ-พ.ค.63 (ตามวันเดนิทางในโปรแกรม) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

×  ไ ม่ ร ว ม ค่ า วี ซ่ า ก รุ๊ ป  ( ม า ต ร า 1 4 4 )  เ ฉ พ า ะ เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  6 2 -ม ก ร า ค ม 6 3 

            (ตามทีร่ะบวุนัเดนิทางในโปรแกรม) 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละประมาณ 3,000 บาท แบบเขา้ออกจนี 2 คร ัง้ (ยืน่ธรรมดา 5 วันท าการ)  

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 4,400 บาท แบบเขา้ออกจนี 2 คร ัง้ (ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วนัท าการ) โดยยืน่วซีา่ที่

สถานทตูจนี  

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 3,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศนัน้ๆ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


