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รหัสโปรแกรมทัวร์  MFM01 ZHU ZEN HKG 4D3N DEC18-FD-W65 

FD762 DMK (กรุงเทพ) – MFM (มาเก๊า) 10.05 – 13.45 

FD767 MFM (มาเก๊า) – DMK (กรุงเทพ) 22.10 – 23.55 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้ สแควร์ 
ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – จไูห่                  (-/-/D)                                            

 

07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ้านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

10.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน 

Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ่น จะ

เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)  

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สดุในมาเก๊า ค้า

ว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค้าว่า "มาเก๊า" ในปจัจุบัน สืบเนือ่งมาจาก เมือ่นักเดินทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
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มาขึ้นฝั่งที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 

ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสดุท้าย กลายเป็นมาเกา๊นี่เอง  

จากนัน้น้าทา่นเดนิทางสู ่ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตู

อันโตนีโอ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 

จนเหลือเพียงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์ส้าคญัของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย

สุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่งในโบสถค์าทอลกิที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  

น้าท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเกา๊ และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco 

ศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้ารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ่ , Largo ท้า 

São Domingos ที่ปลายด้านหนึง่และ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที ่3,700 ตาราง

เมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่นดัพบของชาวจีนและโปรตุเกส

ในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยู่ในปัจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่

ตรงกลางของจัตุรัสเนือ้เรื่องรูปป้ันทองสมัฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปั้น

ถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจ้านวนมาก น้้าพุถูก

สร้างขึ้นและยังคงยนือยูใ่นปัจจุบัน ส่วนใหญข่องอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลย์ุโรปและอนุสาวรียห์ลายแห่ง

ได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาล 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี่ เนือ่งจากมาเก๊าเป็นเมืองทีร่วมเอาวัฒนธรรมตะวันจนีและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหาร

และขนมต่างๆจึงได้มีรสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซือ้กลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่าง 

น้าท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรูในมาเกา๊ ภายในมี

ห้องพกัรับรองหลายพันห้อง มีหอ้งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนที่นกัพนันและนักท่องเที่ยว

ระดับไฮโซมาเล่นกนัเพือ่ความสนกุสนาน มากกว่าเล่นเพือ่ผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่าย

ระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่าบริการส้าหรับผู้ต้องการลอ่งเรือในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอิตาลี่ แบบจ้าลองด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตึก ซึ่งเป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสิโนนั้น มพีื้นทีม่าก

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%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
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%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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
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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ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็นโรงแรม ที่ตั้งอยู่แบบเดีย่วๆที่ใหญ่ที่สดุใน

เอเชีย และยังเป็นอาคารที่มขีนาดใหญ่ที่สดุเปน็อันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถกู

ออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สดุ คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวิจิตร

บรรจง ส้าหรับพืน้ที่ ที่แบ่งเป็นคาสิโนนัน้ มมีากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  คือ Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครื่อง 

และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมีหอ้งโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นัง่มากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว้ส้าหรับการ

จัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแขง่ขันบาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้าใครที่รัก

การช้อปป้ิงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ัดแบ่งพื้นที่ให้

นักท่องเที่ยวได้ช้อปป้ิงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตั้ง

อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจา้ลองแบบมาจากเมืองเวนสิ ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลา

มากกว่า 50 ล้า ส้าหรับนกัท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกา๊แบบเต็มๆ โดย

เรือกอนโดลาเหล่านี้ จะลอ่งไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้าน

นอกอกีด้วย และที่โดดเดน่ที่สุดในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พ้นเพดานสีฟา้สดใส ที่ถูกเพนท์เปน็ลวดลายของ

ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท้าให้คนที่เดินช้อปป้ิงอยูน่ั้น ลืมวันลมืคืนกันไปเลยทีเดยีว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโด

ล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับระดับการให้บริการที่ท่านต้องการ 

สามารถติดตอ่สอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian 

Macao) หรือที่รู้จักกนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ทีน่ี่จ้าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส มาตั้งไว้ทีห่น้าโรงแรม ซึ่งมขีนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กับตึก 33 ชั้น 

บนหอไอเฟลแห่งนี้ มีรา้นอาหารสดุหรู และ จดุชมวิวอยู่ เปิดตัวเมือ่ปลายปี 2016 เพือ่เฉลิมฉลอง ปี 2017 

ที่นี่มีหอ้งพกัสูงสดุถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนตา่งๆ ของโรงแรมตั้งแต่สปา Health Club สระวา่ยน้้า คาสิโน 

และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตล์อิตาเลยีน สมกับเป็นโรงแรมคาสิโน

ที่แท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารสี ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสคิตลอดกาลทีข่ึน้ชื่อด้านความ

งดงามทางสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างชื่อกอ้งโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในร้าน
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ขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมคา่ขึ้นลฟิต์ โดยจะมคี่าใช้จ่ายในการช้ึนไปชมวิวในชั้นตา่งๆ ดังนี้ 

Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชม

วิวในชั้น 7 เท่านัน้ ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ 

และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37  ผู้ใหญร่าคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋ว

ชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 88 MOP) 

เดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ทา่นจะต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่าน

ด่านด้วยตัวท่านเอง (ระยะทางระหว่างดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มดา่นและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 45-60 นาที เมอืงจไูห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมอืงมหัศจรรย์แหง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน” 

ค่่า           บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พักที่        365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า  

 

 

 

วันที่ 2 
จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม 
– ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - 
พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม                                                                                                                 (B/L/D)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก 

ซึ่งทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ได้ตกแต่งภมูิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสา้หรับการพักผ่อนหยอ่นใจ และที่ได้ชื่อว่า



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  MFM01 ZHU ZEN HKG 4D3N DEC18-FD-W65 

เป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีไ้ด้มกีารนา้เก้าอี้ หรอืม้านั่งซึ่งทา้มาส้าหรับ 2 คน

นั่งเท่านัน้ จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนัมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของ

เมืองจไูห่ บริเวณอ่าวเซยีงหู สร้างขึน้จากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้้าหนักโดยประมาณ 

10 ตัน หวีหนสีาวงามที่ยืนถอืไข่มุก บิดเอวพลิว้ ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหนา้ถึงมุมปาก เป็น

สัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้อง

แวะเวียนกันไปเยีย่มเธอ  นา้ท่านเดินทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอนั

ศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธสิัตว์กวนอมิ พทุธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวม์ีมากมาย พระโพธิสัตว์กวนอิม

คืออวตารหนึ่งหรอืภาคหนึ่งของพระอมิตาภพทุธเจ้า ซึง่พระโพธิสัตวก์วนอิมเป็นมหาบุรุษ เมือ่เสด็จโปรด

สัตว์ให้พ้นทกุข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , 

ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแม่กวนอิม” ทีค่นจนีเรียกว่า “อาเนีย้” เป็นต้น เชื่อกนัว่า

พระโพธิสัตว์กวนอมิมทีี่ประทับอยู่ที่ดนิแดนศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย 

เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจา้แม่กวนอมิกลับ

มาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจงึต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชือ่ว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่

ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี ้จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็น

ที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สทิธิ์ เปรียบเช่นทีป่ระทับของเจ้าแมก่วนอมิตามตา้นานเดิม และเกาะแห่งนีค้ือ 

“เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญข่องจีน   น้าทา่นเดนิทางสู่ ศนูย์สมุนไพรจีน 

บัวหิมะ และ ครีมไข่มุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองของเมอืงจู

ไห่ ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ทีน่ี่ น้าทา่นเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม (Silk Shop) ท่านจะได้ชม

วิธีการผลิตผ้าไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไห่ที่มขีั้นตอนการผลิตทีพ่ิถีพิถันทกุขั้นตอน ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อ

เป็นของฝาก น้าทุกทา่นได้เลือกชมสินค้าโอทอ๊ปขึ้นชื่อ ร้านหยก (Jade Shop) ของเมืองจีน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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จากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะ

สนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปป้ีแบรนด์เนมดังต่างๆ หรอืเลือกซื้อเสือ้ผ้า ถุงเท้า 

รองเท้า เครื่องประดับสา้หรับคุณผู้หญิง  น้าทา่นเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อน

โบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีม่ีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบันหากลา่วถึง

พระราชวังฤดูร้อนกจ็ะหมายถึงอี๋เหอหยวน แต่สมัยกอ่นพระราชวังฤดูร้อนตั้งอยู่ทีห่ยวนหมิงหยวนมาก่อน 

แต่หลังจากถูกเผาท้าลาย พระราชวังฤดูรอ้นจึงถูกสร้างใหม่ที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอ้นทีห่ยวนหมิง

หยวนถูกสรา้งขึ้นในปี 1707 สมยัจักรพรรดิคางซี และถูกเผาท้าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพ

อังกฤษในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่สองปัจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลอืเพียงซากปรักหักพังที่เป็นรอ่งรอยของ

พระราชวังเก่า โดยซากที่เหลอืนั้นมีแต่พระราชวังส่วนที่สร้างเป็นแบบยุโรปซึ่งใช้หินสร้างเท่านั้น ส่วนอาคาร

แบบจีนดั้งเดิม ซึ่งใช้ไม้สร้างนั้นไม่เหลือซากเลย จนทา้ใหค้นคดิว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิมเป็นแบบยุโรป ทั้งที่

จริงๆส่วนนี้เป็นเพียงส่วนน้อย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่

จะสร้างพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึน้มาใหม่เหมอืนกับทีท่้ากับสิง่ก่อสร้างหลายแห่งในปักกิ่ง แต่สุดทา้ยก้

ตัดสินใจเหลือซากเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ้า บริเวณที่เรียกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้

ที่จริงแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเข้าหลกัของ

ที่นี่อยู่ทีฉ่ี่ชุนหยวน  นา้ท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึง่เป็นโชว์

ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น เฉยีนหลงฮ่องเต้ทอ่งเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ

การละเล่นในพระราชพิธีต่างๆ (หมายเหต ุ: หากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุสุดวิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทาง

บริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคนืเงินคา่ชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

ค่่า           บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 

พักที่        365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า  
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วันที่ 3 
       เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of     
       China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชวศ์ลิปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง            (B/L/D)                 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น หรือ ซ่าจั่น , ซิมจุ่ม (Shenzhen) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพืน้ที่ 2,020 

ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมืองเซนิเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขต

มณฑลเซินเจิ้น สมยัก่อนเมอืงเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลือกให้เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษท้าให้มคีวามเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรพัย์ 

อาคารส้านกังาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างตา่งๆ พร้อมทั้งจา้นวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเป็น 2 เทา่ 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลกัษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู 

ความจงรกัภกัดี ความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว

องอาจไมค่รั่นครา้มต่อศัตรู ทา่นเป็นคนจิตใจมัน่คงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลีย่งพล้้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความ

สมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงทีซ่ื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบ

ไห้ท่านเพื่อความเปน็สิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวในทุกๆ ดา้น                     

น้าท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปป้ิง 

เป็นห้างช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซินเจิ้น แหล่งช้อปป้ิงที่ดึงดดูขาชอ้ปทั้งหลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ที่นีจ่ะเหมอืนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้า

พื้นเมอืงมากมาย กระเป๋า เสื้อผา้ รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลยีนแบบแบรนด์เนมสารพดัยี่หอ้ชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
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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ว่าจะเป็น กุชช่ี อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราดา้ ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลอืกซือ้หามากมาย 

ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แตไ่ม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของปลอม 

ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้า

เลียนแบบของจริงเหล่านีม้ีความคล้ายคลึงเหมอืนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุก

กระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็วา่ได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลยีนแบบมา

เทียบกัน จึงท้าให้สินค้าเลียนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดีเป็นอย่างมาก 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทั้ง

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

ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติต่างๆ เป็นสวนสาธารณะที่

มีทิวทัศน์ที่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจ้าลองที่ท้าซ้้า อุทยานได้รับการพัฒนาและจัดการ

โดย บริษัท การท่องเที่ยวและการทอ่งเที่ยวรายใหญ่ China Travel Service หมู่บ้านชาวจนีทีส่วยงาม  

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม

ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน ที่ใหญท่ี่สุดภายในหมู่บา้นวัฒนธรรมมีทีอ่ยู่

อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และ

สายน้้าที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจา้ของบ้านใหก้ารต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจ้าเผา่ใหช้ม เช่น การเย็บ

ปักถักร้อย การท้าขนม การรอ้งร้าท้าเพลง พรอ้มทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม จีนอนัตระการตา   

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง  

พักที่      FX HOTEL ,SHEN ZHEN หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4   
    เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -  จิมซาจุ่ย –  

   ถนนนาธาน -  มาเก๊า - สนามบินมาเก๊า                                                                                 (B/L/-)                                                                            
 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช  

หมายเหตุ :      ในกรณีที่ผู้เดินทางมีจ้านวนไมถ่ึง 15 ท่าน ทางบริษัทขออนุญาติเปลี่ยนการขา้มแดนจากฮ่องกงสู่เซนิเจิ้น  
                    เป็นรถไฟ 

มีชื่ออยา่งเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝั่งทางใต้ของ
ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรม์ีสามเหลี่ยมปากแม่น้้าจูเจยีงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮอ่งกงเปน็ที่รู้จักในสกาย
ไลน์ (Skyline) ขยายและทา่เรือธรรมชาติลกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มี
ประชากรอยู่อาศัยหนาแนน่ที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มีเชื้อชาตจิีน และ 6.4% มาจาก
กลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮอ่งกงก้าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากร
จ้านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้

ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิน่นาน สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงต้านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที่ประเทศจีนยัง

ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี ้แต่ละแคว้น ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชิง

อาณาจักรนอ้ยใหญ่ ต้านาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้เองยังมีนกัรบ

เอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย้าเกรงต่อก้าลังพลทีก่ล้าหาญใน

กองทพัของท่าน ยามที่ออกรบเพือ่ต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทกุๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพดั

ติดไว้ด้านหน้ารถศึกนา้ขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มคีวามเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนีไ้ป ณ 

ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล น้าพาแต่ความโชคดี มอี้านาจเขม้แข็ง เสริมก้าลังใจให้แกก่องทพัของ
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ท่าน ชื่อเสียงในการนา้ทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นต้านานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดมิทีวัดนี้เป็นวัด

เล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 

1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ้าวัดแห่งนี้ ซึ่ง

ทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหนัอยูห่ลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแช

กงจะต้องหมุนกังหนั หรือที่เรียกว่า "กังหันน้าโชค" เพือ่หมุนแต่สิ่งดีๆ  เขา้มาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออก

จากวัดจะตอ้งตีกลองให้เสยีงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล  

น้าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยง

เซียมซสีุดแมน่ ตั้งอยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงยีบ ใบไม้ใบหญ้า

ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง (ฝั่งแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนน

หวังต้าเซียน ย่านชักอนั ประเทศฮ่องกง ซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้จีนหลายองค์อยา่งเทพเจ้า

หลักของวัดคอืเทพหวังต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่

อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึง่จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจา้ด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปป้ัน

สีทองมีเสี้ยวพระจนัทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู ่ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพ

เจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธ ี

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่

เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรอืเลือกซื้อเป็นสา้หรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มี

ลักษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหนัลมทีม่ชีื่อเสียงและเป็นที่นยิมกันทั่วโลก ที่ถอืก้าเนิดขึน้ที่นี่ 

 น้าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึ้นชื่อของเมืองจีน 

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

แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทกุมุมโลกท่านจะได้เลอืกซือ้สินค้าประเภทตา่งๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่

ว่าคุณจะมีรสนยิมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮอ่งกงแห่งนี้ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ 

ศูนย์การคา้ที่กว้างขวางเหลา่นี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสื้อ จ้าหน่ายสินคา้แยรนด์เนม จากดีไซเนอร์ช่ือดังจากทั่ว

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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ทุกมุมโลก อกีทั้งยังเปน็ที่ ทีคุ่ณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอ่ยกับร้านอาหาร

รสเด็ดของฮอ่งกง หรือเลอืกช้อป ปิ้งที ่โอเชี่ยน เทอร์มนิัล (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สนิค้า Brand 

Name ชั้นนา้ที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 

DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซื้อของฝากให้คุณนอ้งๆ หนูๆ ได้ที ่Toy’s R Us 

น้าทุกทา่นขา้มดา่นสู่เมืองมาเกา๊ โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลานั่งเรอืประมาณ 1 ชั่วโมง 

น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

 

 

 

 

 

 

22.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia  

เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน

ขึ้นเครือ่งบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 

ชั่วโมง 45 นาที ** 

23.55   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ 

ประทับใจ 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ่าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัว

ท่านเอง ** 
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อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ ผูใ้หญ ่

ทำ่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทำ่น) 

รำคำ 1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่(เด็กต ำ่

กวำ่18มเีตยีง) 

หอ้งพกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 

ทำ่นละ 

เดอืนสงิหำคม  2561 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืน กนัยำยน 2561 

06 - 09 กนัยำยน 2561 9,999 12,999 4,500 6,999 

13 - 16 กนัยำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

20 - 23 กนัยำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

เดอืนตลุำคม 2561 

11 - 14  ตลุำคม 2561 12,999 15,999 4,500 7,999 

14 - 17  ตลุำคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

18 – 21  ตลุำคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

22 - 25  ตลุำคม 2561 12,999 15,999 4,500 7,999 

25 – 28 ตลุำคม 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

27 – 30 ตลุำคม 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืนพฤศจกิำยน 2561 
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** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรม
เนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้น

เฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

** ราคาเด็กอายุต่่ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

01 - 04 พฤศจกิำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

08 - 11 พฤศจกิำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

15 – 18 พฤศจกิำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

22 – 25 พฤศจกิำยน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืนธนัวำคม 2561 

06 - 09 ธนัวำคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

08 - 11 ธนัวำคม 2561 13,999 16,999 4,500 8,999 

13 - 16 ธนัวำคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

20 – 23 ธนัวำคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 18,999 21,999 5,500 10,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 18,999 21,999 5,500 10,999 
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** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพ่ือ

โปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่ง

จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่าน

ว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้ารา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน 

 

** กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรอื กรุ๊ปเหมา ทีส่ถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องส่าอางค์ 

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพือ่แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อ

สนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี

น้้ามันทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air 

Asia คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ 

สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 
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✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามก้าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

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

3,150 บาท โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
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เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 
 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช่าระเงินมัดจ่า

จ่านวน 10,000 บาท หลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  

• หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 

• หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาเอกสาร หลักฐานการช้าระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

• ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด่าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท่าการจองและช่าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด้าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง 

เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
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• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว 

ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณี

ดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน้าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เข้าเมอืงห้ามเดนิทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

เงื่อนไขสา่คัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

• คณะเดินทางจ่าเป็นต้องมีข้ึนต่่า 15 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุก

ท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง

ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น

ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอน

เฟิร์มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง 

, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร
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เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ

ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส้าหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

• เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

• กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึน 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช่าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอร์ตของท่านช่ารุด เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็ว

ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่

ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่ องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส้าคัญ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก

ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 
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• ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า

ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้่ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

เดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน่าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช่าระเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
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• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หาก

มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้่าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้้าดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านช่าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


