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MFM02 มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน ฮ่องกง อ่ิมบญุ สขุใจ 
เดินทาง เดือน เมษายน-กนัยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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วนัท่ี 1 
    กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา๊ – จไูห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชวว์ฒันธรรมจีน –  

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย                                                                                                                       (-/-/D)                                            
03.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์เชค็อิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

10.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิน่ จะ

เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

หรอื 

07.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์เชค็อิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง   

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารบัประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิน่ จะ

เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจ าเป็นต้องรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล ทรพัย์สนิส่วนตวั

ผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ** 

น าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดูรอ้นกจ็ะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แต่

สมยัก่อนพระราชวงัฤดูร้อนตัง้อยู่ที่หยวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาท าลาย พระราชวงัฤดูรอ้นจงึ

ถูกสร้างใหม่ที่อีเ๋หอหยวนพระราชวงัฤดูร้อนที่หยวนหมงิหยวนถูกสร้างขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิางซี 

และถูกเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ทีส่องปัจจุบนัหยวนหมงิ

หยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัที่เป็นร่องรอยของพระราชวงัเก่า โดยซากที่เหลอืนัน้มแีต่พระราชวงัส่วนที่

สร้างเป็นแบบยุโรปซึ่งใชห้นิสร้างเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจนีดัง้เดมิ ซึ่งใช้ไมส้ร้างนัน้ไม่เหลอืซากเลย จนท า

ใหค้นคดิวา่พระราชวงัทีน่ี่แต่เดมิเป็นแบบยุโรป ทัง้ทีจ่รงิๆส่วนนี้เป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่ปัจจุบนั

เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวงัในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหม่  

เหมอืนกบัทีท่ ากบัสิง่ก่อสร้างหลายแห่งในปักกิง่ แต่สุดท้ายกต้ดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นความ

ทรงจ า บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนี้ทีจ่รงิแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิ

หยวน ฉี่ชุนหยวน  และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเข้าหลักของที่นี่อยู่ที่ฉี่ชุนหยวน  น าท่านชมโชว์ 

วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น 

เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพธิตี่างๆ (หมายเหตุ : 

หากกรณทีีฝ่นตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนื

เงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิงสนิค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะ

สนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสื้อผา้ ถุงเท้า 

รองเทา้ เครื่องประดบัส าหรบัคุณผูห้ญงิ 
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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 

 

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

    ซุปเปอรส์ตาร ์- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจ้ิน                                                   (B/L/-)                                                                                                        
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผา่นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก จไูห่ – 

ฮ่องกง (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจ าทาง นัง่รวมกบัผู้โดยสารท่านอ่ืน) เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic 

of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝัง่ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมิศาสตร์มสีามเหลี่ยมปากแม่น ้าจู

เจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จกัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 

1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่ สุดเขตหนึ่งในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั

ไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อชว่งชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ

เอกชือ่ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ าเกรงต่อก าลงัพลทีก่ลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทกุๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิ

ไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ที่

ใดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน 

ชือ่เสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ 

เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม ่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 

บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปัน้สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึ่งทางดา้นขา้ง

มอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้ง

หมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนัน าโชค" เพือ่หมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และกอ่นทีท่่านจะออกจากวดั

จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสี่ยง

เซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า

ได้รบัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝัง่แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนน

หวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจ้า

หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใชก่ารขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่

อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน้

สทีองมเีสี้ยวพระจนัทร์อยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัทีน่ี่  โดยการขอพรกบัเทพ

เจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดบัที่สวยงาม ไม่

เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรือเลือกซื้อเป็นส าหรบัเสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมี

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่ น า ท่ า น

เดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื่อเป็นเกยีรตใิห้กบับรรดาบุคคลส าคญั

ทีม่สี่วนชว่ยใหฮ้่องกงไดร้บัการขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ด้วยฝีมอืของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมสิถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอร์ท้องถิ่นและ

ต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอกีครัง้ในปี 2562 กบัรอยประทบัมอืกวา่รอ้ยอนัของเหล่าดารา

ทีม่ชี ือ่เสยีง  คุณสามารถถ่ายรูปกบัซุปเปอรส์ตารด์งั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทีส่วยงามของอ่าววคิตอเรยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีย่่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ่งเป็น

แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่

วา่คุณจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงแห่งนี้ มทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ 

ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อ จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์ือ่ดงัจากทัว่

ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นที ่ ทีคุ่ณ สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหาร

รสเดด็ของฮอ่งกง หรอืเลอืกชอ้ป ป้ิงที ่โอเชีย่น เทอรม์นิลั (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สนิคา้ Brand Name 

ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , DKNY , 

Mark & Spencer หรอืเลอืกซื้อของฝากใหคุ้ณน้องๆ หนูๆ ไดท้ี ่Toy’s R Us 
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ค า่  อิสระอาหารค า่เพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

น าทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ  

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้ม

กบัเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น สมยัก่อนเมอืงเซินเจิน้เป็นเพยีงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี 

ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มาก

ขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากร

กเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

พกัท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 
       เซินเจ้ิน – วดักวนอู – ร้านหยก – ศนูยส์มุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปป้ิงเซน็ 
       เตอร ์– หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวฒันธรรมพร้อม 
       โชว ์ศิลปะวฒันะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง                                                                         (B/L/D)                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความกตญัญู 

ความจงรกัภกัด ีความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่ว

องอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และให้เกดิความ

สมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบ

ไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ 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
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น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese Latex 

Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจูไห่ ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้

ทีน่ี่        น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แ ห ล่ ง ล ะ ล า ย

ทรพัย์ของนักชอ้ปป้ิง เป็นห้างชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซินเจิ้น  แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดงึดูดขาช้อปทัง้หลาย 

นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรยีกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที่นี่จะเหมอืนมาบุญครองบ้านเรา ตกึสูง 5 ชัน้ 

ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้

ชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส์ วติตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส  ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มวีางขายให้

เลอืกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิา

ขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ย

ความที่สนิค้าเลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบ

จะทุกกระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบ

มาเทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทัง้

สองพื้นที่ (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะท้อนใหเ้หน็

ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสยัของชาตติ่างๆ เป็นสวนสาธารณะที่

มทีวิทศัน์ที่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกในปรมิาณของภาพจ าลองทีท่ าซ ้า อุทยานได้รบัการพฒันาและจดัการ

โดย บรษิทั การท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วรายใหญ่ China Travel Service หมู่บา้นชาวจนีทีส่วยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนย์แสดงชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรม

ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจนี ที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวฒันธรรมมทีีอ่ยู่

อาศยัของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทัว่ประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ

สายน ้าทีร่่มรื่นสวยงามมชีนเผา่เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรบั มกีารแสดงกจิกรรม ประจ าเผา่ใหช้ม เชน่ การเยบ็

ปักถกัรอ้ย การท าขนม การรอ้งร าท าเพลง พรอ้มทัง้ชมโชวศ์ลิปวฒันธรรม 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 
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วนัท่ี 4 
     เซินเจ้ิน - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี - วดัผูโ่ถว – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถเ์ซนต์   

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

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึ่งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผอ่นหย่อนใจ และทีไ่ดช้ือ่ว่า

เป็นถนนคู่รกั เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึ่งท ามาส าหรบั 2 คน

นัง่เท่านัน้ จงึได้ชือ่วา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

ผา่นชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์ของ

เมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร น ้าหนกัโดยประมาณ 

10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิ้ว ริ้วชายผา้พดัพลิ้ว อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นัน่เอง ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ กต็้อง

แวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ   
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัผูโ่ถว หรือ วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระโพธสิตัว์

กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ่งหรอืภาคหนึ่ง

ของพระอมติาภพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสตัวใ์ห้พ้นทุกขจ์ะทรงนิรมติ

พระองค์ไปตามภพภูม ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน  , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 

หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอมิ” ที่คนจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เชื่อกนัว่าพระโพธสิตัวก์วนอมิมีที่

ประทับอยู่ที่ดินแดนศกัดิส์ิทธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 

พระสงฆร์ูปหนึ่งเดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิกลบัมาดว้ย ระหว่าง

ทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทีไ่หน ประสงคจ์ะ

อยู่ที่เกาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอมิ เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็นที่ตัง้ของปูชนีย

สถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทบัของเจา้แม่กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนี้คอื “เกาะผูถ่่อซาน” 

(โพทอ้ซวั) หนึ่งในสีภู่เขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่ของจนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจ าเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล
ทรพัยส์นิส่วนตวัผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี(Hong 
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝัง่
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ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลี่ยมปากแม่น ้าจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่
รู้จกัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ล้านคน 
เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% 
มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่ง
ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 
1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง **  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า ค า
ว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึน้ฝัง่ที่มาเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในมาเก๊า และนบัวา่เป็นวดัดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอาม่าแห่งนี้ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกี
ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์าม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ
ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรอืเทยีนดอกบวัคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมกี้อนหนิ
ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรอืส าเภาโบราณ เชื่อกนัวา่หากพกธนบตัรทีน่ าไปลูบกบัภาพจ าลองเรอืแกะสลกั
บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลือเพยีงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์ส าคญัของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถ์คาทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี น าท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตัุรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวตัศิาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็น

รูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มต่อ , Largo ท า São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida 

de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัุรสัได้รบัการตัง้ชื่อตาม 

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%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
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Leal Senado ซึ่งเป็นสถานทีน่ดัพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที ่ 16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยู่ตรงหน้าจตัุรสั

ทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปัจจุบนั สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของจตัุรสัเนื้อเรื่องรูปปัน้ทองสมัฤทธิเ์บง 

Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปปั้นถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็น

ผูร้บัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจ านวนมาก น ้าพุถูกสร้างขึน้และยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของ

อาคารรอบๆจตัุรสัมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ชือ่และของฝากหมแูผน่ หมูฝอยไดจ้ากทีน่ี่ หมูแผน่รส

ต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึได้มรีสชาตทิี่เป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่างน าท่านเดนิทางสู่ 

เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลาย

พนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทีน่กัพนนัและนกัท่องเทีย่วระดบัไฮโซมาเล่นกนั

เพื่อความสนุกสนาน มากกวา่เล่นเพื่อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่ายระดบัโลกรวมอยู่ในที่

เดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารส าหรบัผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี ่แบบจ าลอง

ด้วยเช่นกนั ในส่วนที่เป็นตวัตกึ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีื้นที่มากถงึ 980,000 ตารางเมตร 

สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี และยงัเป็นอาคาร

ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีด้วย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตล์อติาเลยีน 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง ส าหรบัพื้นที่ ที่แบ่งเป็น

คาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red 

Dragon และ Phoenix พร้อมกบัเครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 

โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการจดังานพเิศษ เชน่ การจดักฬีา

ชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล เป็นตน้ และถา้ใครทีร่กัการชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเน

เชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว เพราะที่นี่ได้จดัแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชอ้ปป้ิงมากถงึ 

150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนด์เนม กวา่ 350 รา้น ทีต่ ัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล 

ซึ่งจ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกวา่ 50 ล า ส าหรบันกัท่องเทีย่วที่

ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตาม

คลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบด้านนอกอกีดว้ย และที่โดดเด่นที่สุดใน

ย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสีฟ้าสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนที่

เดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า 

และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัระดบัการให้บรกิารที่ท่านตอ้งการ สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่หวัหน้า

ทวัร)์ บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอ

ไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึ่งมขีนาด

เลก็กว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ (ยงัไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์ โดยจะมคี่าใชจ้่ายใน

การชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้ Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่

เกนิ 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 , เดก็อายุ

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

88 MOP) 
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ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและ 

ความประทบัใจ 

 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผูใ้หญ่ 

ท่านละ พกัห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต า่

กว่า 18 ปี 

ห้องพกั

เด่ียว เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เครื่องบิน 

ท่านละ 

เดือนเมษายน 2562 

04-07 
เมษายน  

04APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

07APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

07-10 
เมษายน 

07APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

10APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

11-14 เม.ย. 
บสั1 

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

14APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
13,999 16,999 3,900 7,900 
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11-14 เม.ย. 
บสั2 

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

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

12-15 
เมษายน 

12APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

15APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
18,999 21,999 3,900 7,900 

13-16 
เมษายน 

13APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

16APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 7,900 

14-17 
เมษายน 

14APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

17APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
18,999 21,999 3,900 7,900 

19-22 
เมษายน 

19APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

20-23 
เมษายน 

20APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

21-24 
เมษายน 

21APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

25-28 
เมษายน 

25APR FD762 DMKMFM 10.05-13.45 

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

26-29 
เมษายน 

26APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

27-30 
เมษายน 

27APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

30APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน พฤษภาคม 2562 

02-05 
พฤษภาคม 

02MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

10-13 
พฤษภาคม 

10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

16-19 
พฤษภาคม 

16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 
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23-26 
พฤษภาคม 

23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

25-28 
พฤษภาคม 

25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

30 พ.ค. – 02 
มิ.ย. 

30MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

02JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

31 พ.ค. – 03 
มิ.ย. 

31MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

เดือน มิถนุายน 2562 

06-09 
มิถนุายน 

06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

13-16 
มิถนุายน 

13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

15-18 
มิถนุายน 

15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

20-23 
มิถนุายน 

20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

22-25 
มิถนุายน 

22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

27-30 
มิถนุายน 

27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

04-07 
กรกฎาคม 

04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

06-09 
กรกฎาคม 

06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 
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11-14 
กรกฎาคม 

11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

13-16 
กรกฎาคม 

13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

14-17 
กรกฎาคม 

14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

27-30 
กรกฎาคม 

27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

10-13 
สิงหาคม 

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

17-20 
สิงหาคม 

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

22-25 
สิงหาคม 

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

23-26 
สิงหาคม 

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

24-27 
สิงหาคม 

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

29 ส.ค. – 01 
ก.ย. 

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

30 ส.ค. – 02 
ก.ย. 

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

31 ส.ค. – 03 
ก.ย. 

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

เดือน กนัยายน 2562 
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** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

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

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้า
พืน้เมือง ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้า

05-08 
กนัยายน  

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

07-10 
กนัยายน 

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

12-15 
กนัยายน 

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

13-16 
กนัยายน 

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

19-22 
กนัยายน 

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

21-24 
กนัยายน 

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 
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ไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จาก
ท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการ

เปล่ียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช ัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

            รวมค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา144)  

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
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× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

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

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีที่ประเทศจนี มปีระกาศให้ยื่นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่

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

3,150 บาท โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 10,000 บาท และ

ตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถ้วนชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
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ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผูเ้ดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั เป็น
เหตุให้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ จ าเป็นต้องจ่ายค่าพกัเด่ียว
เพ่ิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 
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 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบร้อยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็

ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่

ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส าคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริ่มแจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มนี ้าดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 
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** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


