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MFM01 มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน ฮ่องกง  
เดินทาง เดือน มกราคม – เมษายน 2562 
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บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

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

ตลาดใต้ดินกงเป่ย    พิเศษ!! เมนูเป่าฮ้ือและไวน์แดง                                               (-/-/D)                                                                                                                        
 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์เชค็อิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน 

Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิน่ จะ

เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นต้องรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล ทรพัย์สนิส่วนตวั

ผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ** 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแห่งหนึ่ง ปจัจุบนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดูรอ้นกจ็ะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แต่
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สมยัก่อนพระราชวงัฤดูรอ้นตัง้อยู่ทีห่ยวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาทําลาย พระราชวงัฤดูร้อนจงึ

ถูกสร้างใหม่ที่อีเ๋หอหยวนพระราชวงัฤดูร้อนที่หยวนหมงิหยวนถูกสร้างขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิางซี 

และถูกเผาทําลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ทีส่องปจัจบุนัหยวนหมงิ

หยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัที่เป็นร่องรอยของพระราชวงัเก่า โดยซากที่เหลอืนัน้มแีต่พระราชวงัส่วนที่

สรา้งเป็นแบบยุโรปซึ่งใชห้นิสรา้งเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจนีดัง้เดมิ ซึ่งใชไ้ม้สร้างนัน้ไม่เหลอืซากเลย จนทํา

ใหค้นคดิวา่พระราชวงัทีน่ี่แต่เดมิเป็นแบบยุโรป ทัง้ทีจ่รงิๆส่วนนี้เป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่ปจัจุบนั

เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่รฐับาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวงัในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหม่  

เหมอืนกบัทีท่ํากบัสิง่ก่อสรา้งหลายแห่งในปกักิง่ แต่สุดท้ายก้ตดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นความ

ทรงจํา บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนี้ทีจ่รงิแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิ

หยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจัจุบันทางเข้าหลักของที่นี่อยู่ที่ฉี่ชุนหยวน  นําท่านชมโชว ์

วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง ส ีเสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น 

เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิตี่างๆ (หมายเหตุ : 

หากกรณทีีฝ่นตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด้ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลี่ยนโปรแกรมหรอื

คนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิงสนิค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกง

เป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทัง้ กระเป๋า ก้อปป้ี

แบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซื้อเสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครื่องประดบัสําหรบัคุณผูห้ญงิ 

   

 

 

 

 

 

คํา่           บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป่าฮ้ือและไวน์แดง 

พกัท่ี         365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ี 2 จไูห่ – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานเคร่ืองประดบั – ร้านหยก – 
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เซินเจ้ิน   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                     (B/L/-)                                                                 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่  เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขต

ปกครองตนเองรมิฝ ัง่ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลี่ยมปากแม่น้ําจูเจยีงและทะเลจนีใต้

โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จกัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และ

ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 

93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนิดจาก

มณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีน

แผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั

ไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปจัจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อชว่งชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ

เอกชือ่ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลทีก่ลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดั

ตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมือ่พกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ 

ทีใ่ดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ี มอีาํนาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของ

ท่าน ชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี้ เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดั

เลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 

1993 บนเนื้อที ่ 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรูีปป ัน้สูงใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจําวดัแห่งนี้ ซึง่
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ทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแช

กงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนันําโชค" เพื่อหมนุแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออก

จากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสีย่ง

เซยีมซสีุดแมน่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า

ไดร้บัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง (ฝ ัง่แผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนน

หวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้

หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใชก่ารขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ี้แต่

อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึ่งจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป ัน้

สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู ่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดยการขอพรกบัเทพ

เจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซื้อ เครื่องประดบัที่สวยงาม ไม่

เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรือเลือกซื้อเป็นสําหรบัเสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมี

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืกําเนิดขึน้ทีน่ี่  นํ า ท่ า น

เดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ของเมอืงจนี  

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

แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมุมโลกท่านจะได้เลอืกซือ้สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเตม็อิม่จุใจ ไม่

วา่คุณจะมรีสนยิมแบบไหนหรอืงบประมาณเทา่ใด ศนูย์การคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงแห่งนี้ มทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ 

ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ จาํหน่ายสนิคา้แยรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์ือ่ดงัจากทัว่

ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นที ่ ทีคุ่ณ สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรูเลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหาร

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

Name ชัน้นําทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 

DKNY , Mark & Spencer หรอืเลอืกซื้อของฝากใหคุ้ณน้องๆ หนูๆ ไดท้ี ่Toy’s R Us 

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

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ  

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ ัง่ตรงขา้ม

กบัเกาะฮอ่งกง มพีืน้ที ่2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี 

ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มาก

ขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสํานกังาน โรงแรม และสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จาํนวนประชากร

กเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

พกัท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3 
       เซินเจ้ิน – วดักวนอ ู– ร้านหยก – ศนูยส์มุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปป้ิงเซน็เตอร ์–    
       หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวฒันธรรมพร้อมโชว ์ศิลปะวฒันะ  
       ธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง                                                                                     (B/L/D)                 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความกตญัํู 

ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดีย่ว

องอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัรู ทา่นเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปิญัญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลีย่งพล้ําแก่ฝา่ยตรงขา้ม และใหเ้กดิความ

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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สมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบ

ไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese 

Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืง นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรจีน 

บวัหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ี

ชือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจูไห่ ท่านสามารถเลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่               

นําท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนกัชอ้ปป้ิง 

เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรยีกทีน่ี่วา่ มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้

พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึ่งเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้ชือ่ดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่

วา่จะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย 

ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแตไ่ม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม 

ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้

เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุก

กระเบยีดนิ้ว เรยีกวา่เหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็า่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมา

เทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทัง้

สองพืน้ที ่(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปตัยกรรมโบราณประเพณแีละนิสยัของชาตติ่างๆ เป็นสวนสาธารณะที่

มทีวิทศัน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกในปรมิาณของภาพจําลองทีท่ําซ้ํา อุทยานไดร้บัการพฒันาและจดัการ

โดย บรษิทั การท่องเทีย่วและการทอ่งเทีย่วรายใหญ่ China Travel Service หมู่บา้นชาวจนีทีส่วยงาม  

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรม

ของชนเผา่น้อยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจนี ทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายในหมู่บา้นวฒันธรรมมทีีอ่ยู่

อาศยัของชนเผา่ต่างๆ ทีส่รา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผา่ทัว่ประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ
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สายน้ําทีร่่มรื่นสวยงามมชีนเผา่เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรบั มกีารแสดงกจิกรรม ประจําเผา่ใหช้ม เชน่ การเยบ็

ปกัถกัรอ้ย การทําขนม การรอ้งรําทําเพลง พรอ้มทัง้ชมโชวศ์ลิปวฒันธรรม จนีอนัตระการตา   

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง  

พกัท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 4 เซินเจ้ิน - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี - วดัผู่โถว – เมืองมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถ์
เซนตป์อล – จตรุสัเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา๊           (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึ่งทางรฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสาํหรบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่

เป็นถนนคู่รกั เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้นัง่ซึ่งทาํมาสําหรบั 2 คน

นัง่เท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รกั ปจัจุบนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคู่รกั มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

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

เมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร น้ําหนกัโดยประมาณ 

10 ตนั หวหีนสีาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นัน่เอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห่ กต็อ้ง
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แวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  นําท่านเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรือ วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนั

ศกัดิส์ทิธิข์องพระโพธสิตัวก์วนอมิ พทุธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิ

คอือวตารหนึ่งหรอืภาคหนึ่งของพระอมติาภพทุธเจา้ ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมือ่เสดจ็โปรด

สตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรงนิรมติพระองคไ์ปตามภพภูม ิพระโพธสิตัว์กวนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , 

ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กนัวา่

พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทบัอยู่ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี 

เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ูปหนึ่งเดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิกลบั

มาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปที่

ไหน ประสงคจ์ะอยู่ทีเ่กาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็น

ทีต่ ัง้ของปชูนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทบัของเจา้แมก่วนอมิตามตาํนานเดมิ และเกาะแห่งนี้คอื 

“เกาะผูถ่่อซาน” (โพทอ้ซวั) หนึ่งในสีภู่เขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่ของจนี    

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล
ทรพัยส์นิส่วนตวัผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี(Hong 
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ ัง่
ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลี่ยมปากแม่น้ําจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่
รู้จกัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ล้านคน 
เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% 
มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่ง
ประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษ 
1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง **  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คํา
วา่ "อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของคําวา่ "มาเก๊า" ในปจัจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึน้ฝ ัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัที่เก่าแก่
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ทีสุ่ดในมาเก๊า และนบัวา่เป็นวดัดงัในมาเก๊าที่ผูค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอาม่าแห่งนี้ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกี
ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์าม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ
ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรือเทยีนดอกบวัคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง -คนรกั ภายในวดัมีก้อนหิน
ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรอืสําเภาโบราณ เชือ่กนัวา่หากพกธนบตัรทีนํ่าไปลูบกบัภาพจําลองเรอืแกะสลกั
บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึ่งถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้น่ถล่มในชว่งปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์าํคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตัุรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศนูยป์ระวตัศิาสตรข์องมาเกา๊มรดกโลก เป็น

รูปสีเ่หลีย่มผนืผา้รูปสามเหลีย่มยาวและเชือ่มตอ่ , Largo ทํา São Domingos ทีป่ลายดา้นหนึ่งและ Avenida 

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

Leal Senado ซึ่งเป็นสถานทีน่ดัพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษที ่16 ถงึ 18 ซึ่งตัง้อยูต่รงหน้าจตัุรสั

ทีอ่าคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปจัจุบนั สวนเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลางของจตัุรสัเนื้อเรื่องรูปป ัน้ทองสมัฤทธิเ์บง 

Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนอืเสาหนิดงึดาบ รูปป ัน้ถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที ่Mesquita เป็น

ผูร้บัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจํานวนมาก น้ําพุถูกสรา้งขึน้และยงัคงยนือยู่ในปจัจุบนั ส่วนใหญ่ของ

อาคารรอบๆจตัุรสัมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดูแลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล แวะ 

ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ชือ่และของฝากหมูแผน่ หมูฝอยไดจ้ากทีน่ี่ หมูแผน่รส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่างนําทา่นเดนิทางสู ่

เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลาย

พนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทีน่กัพนนัและนกัท่องเทีย่วระดบัไฮโซมาเล่นกนั

เพื่อความสนุกสนาน มากกวา่เล่นเพือ่ผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหลง่จบัจ่ายระดบัโลกรวมอยู่ในที่

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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เดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารสาํหรบัผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาลี ่แบบจําลอง

ดว้ยเชน่กนั ในส่วนทีเ่ป็นตวัตกึ ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่ากถงึ 980,000 ตารางเมตร 

สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี และยงัเป็นอาคาร

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน 

และทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ คงหนไีมพ่น้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง สาํหรบัพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็น

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

Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนนัอกี 900 

โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้าํหรบัการจดังานพเิศษ เชน่ การจดักฬีา

ชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล เป็นตน้ และถา้ใครทีร่กัการชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเน

เชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่หน้กัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 

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

ซึ่งจําลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกวา่ 50 ลํา สําหรบันกัท่องเทีย่วที่

ตอ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตาม

คลอง 3 คลอง ทีอ่ยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกบัทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดใน

ย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของกอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทําใหค้นที่

เดนิชอ้ปป้ิงอยูน่ัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า 

และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัระดบัการใหบ้รกิารทีท่่านตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีห่วัหน้า

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

ไอเฟลแหง่เมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึ่งมขีนาด

เลก็กวา่ของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสงูเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสุดหร ูและ 

จุดชมววิอยู่ เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ทีน่ี่มหีอ้งพกัสูงสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไม่รวมส่วน

ต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่สปา Health Club สระวา่ยน้ํา คาสโิน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ที่

นัง่ ตกแต่งอย่างหรหูราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจาก

เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทางสถาปตัยกรรมและสิง่ปลูก

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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สรา้งชือ่กอ้งโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซื้อตัว๋ทีช่ ัน้ 5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวม

ค่าขึน้ลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้  Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 

ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายไุม่เกนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 

MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยดุ) ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 

37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 

118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 88 MOP) 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

22.40  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia  

เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 

00.30   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ 

ประทบัใจ 
 

 

**รายละเอยีดไฟลท์บนิ โปรดดทูา้ยโปรแกรม** 
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** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

(เด็กต า่กวา่

18มเีตยีง) 

หอ้งพกั

เดีย่ว เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

เดือนมกราคม 2562 

05 – 08 มกราคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

10 – 13 มกราคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

17 – 20 มกราคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
10,999 13,999 4,000 5,900 

เดือนกมุภาพนัธ ์2562 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์ 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

เดือนมีนาคม 2562 
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** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรม
เนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ต่อลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้น

เฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

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

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

02 – 05 มีนาคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

09 – 12 มีนาคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

16 - 19 มีนาคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

23 – 26 มีนาคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

FD767 MFMDMK 2240-0030 
9,999 12,999 4,000 4,900 

เดือนเมษายน 2562 

11 – 14 เมษายน  
FD762 DMKMFM 1005-1345 

FD767 MFMDMK 2210-2355 
13,999 16,999 4,000 6,900 

25 – 28 เมษายน 
FD762 DMKMFM 1005-1345 

FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 4,000 6,900 
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**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแห่งเมืองจนีและฮ่องกงเพือ่โปรโมทสินคา้

พื้ นเมือง ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิัทฯ จงึอยากเรียนชี้ แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซ้ือหรอืไม่ซ้ือขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กิดขึ้ นจากทา่นเป็น

จ  านวนเงิน 400 หยวน / คน / รา้น 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครื่องสาํอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือ

สนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช ัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น้ํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

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

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่พกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

            รวมค่าวีซ่ากรุป๊หน้าด่านสาํหรบันักท่องเท่ียว (มาตรา144)  

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั 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 

× ในกรณทีีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ื่นขอวซ่ีากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่

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

3,150 บาท โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
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 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ เตม็จาํนวน และตดัทีน่ัง่การ

จองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบ

จะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางใน

พเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตาม

ระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

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

โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ชําระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบิน

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ได้ทุกกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเที่ยว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
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 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พํานกัอยู่ในประเทศไทย 

-  

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุ ด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้ง

มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อย

แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบร้อยแล้ว 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพร้อมกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

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

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม  
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 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อคัคีภัย หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
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 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหี้อง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

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

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


