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รหสัโปรแกรมทวัร ์   GT-MFM MACAU 3D2N JAN18-FD-W43 

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 
3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย FD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

GT-MFM FD03   Page 2 of 15 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   GT-MFM MACAU 3D2N JAN18-FD-W43 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

29-31 ก.ค.60                                                                              รำคำ   9,999   บำท 

28-30 ก.ค.60                                                รำคำ   12,999   บำท 

04-06/05-07/13-15/18-20/19-21/25-27 ส.ค.60   รำคำ   9,999   บำท 

11-13 ส.ค. 60                                                                                 รำคำ  11,999  บำท 

12-14 ส.ค. 60                                                                                 รำคำ  12,999  บำท 

26-28 ส.ค.60                                                                                  รำคำ  9,999   บำท 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

05-07,07-09,14-16,20-22,27-29,28-30 ต.ค. 60              รำคำ  10,999  บำท 

06-08,13-15 ต.ค. 60                                               รำคำ  11,999  บำท 

21-23 ,22-24 ต.ค. 60                                                                    รำคำ  12,999  บำท 

03-05,04-06,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27พ.ย.60   รำคำ  10,999   บำท 

01-03,02-04,03-05,09-11,22-24,23-25 ธ.ค. 60                         รำคำ  11,999  บำท 

08-10,10-12,15-17,16-18 ธ.ค. 60                                 รำคำ  10,999  บำท 

29-31 ธ.ค. 60                                    รำคำ  12,999  บำท 

30 ธ.ค. -01 มค. 61 ,31 ธ.ค.-02ม.ค.61                                รำคำ  14,999  บำท 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   GT-MFM MACAU 3D2N JAN18-FD-W43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนา
โดส้แควร์ -  เวเนเช่ียน – จูไห่ 

✈ X O 
LANDMARK HOTEL 
หรือ SILVER HOTEL 

2 จู่ไห่ -ถนนคู่ รัก-สาวงามหวีห น่ี -วัดผู่โถว-ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย-
พระราชวงัหยวนหมิงหยวน+โชว ์

O O O 
LANDMARK HOTEL 
หรือ SILVER HOTEL 

3 จูไห่-ฮ่องกง- วดัแชกงหมิว-วดัหวงัตา้เซียน- ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย ถนน. O O O  

ไฮไลท.์....ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. เที่ยวเมอืงมรดกโลก “มาเกา๊”   

2. ชมโชวต์ระการตาดว้ยเทคนิค แสง ส ีเสยีง และนกัแสดงกว่า 100 ชีวติ 

3. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที่ฮ่องกง วดัหวงัตา้เซียน และ วดัแชกงหมวิ 

4.  ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ี่ ตลาดกงเป่ย และ ถนนนาธานฮ่องกง 

5. เมนูพิเศษเป๋าฮื้อ + ไวนแ์ดง   
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รหสัโปรแกรมทวัร ์   GT-MFM MACAU 3D2N JAN18-FD-W43 

 
 

**หมายเหต:ุ ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 100 หยวน/ทรปิ หรอืประมาณ 500

บาทไทย**สว่นหวัหนา้ทวัรข้ึ์นอยู่กบัควมพงึพอใจในการใหบ้ริการ** 

 

นาธาน - กรุงเทพฯ 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ -  เวเนเช่ียน – จูไห่  

07.30 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน 

แอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหก้บัท่าน 

10.10 น. 

 

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 762 

(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.45 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียง

แค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้

ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีนและมาสร้าง

อาณานิคมอยูใ่นแถบน้ีท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีม่ีการผสมผสานระหว่าง

วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรียกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยูใ่น

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคม

ของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัท่ี19 ธนัวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั

สาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยา่งสมบูรณ์แต่

ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ   
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 จากนั้นผ่านชม  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจา้แม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซ่ึง

ประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนให้กบัประเทศจีน ....

จากนั้นน าท่านมายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้างข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหมใ้นปี 

1835 ท าให้วิทยาลยัเซนตป์อลท่ีอยูติ่ดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอี

เดิม วิทยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยูข่องวิทยาลยัเซนตป์อลคือ

ประจกัษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสูตร

การศึกษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตูโบสถ์เซนตป์อลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมา

เก๊า  เซนาโด้สแควร์ ซ่ึงโดดเด่นด้วยพื้นถนนท่ีปูลาดด้วยกระเบ้ืองเป็นลายลอนคล่ืนล้อมรอบด้วย

สถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวและแวะซ้ือสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและสินคา้แผงลอย

มากมาย... จากนั้นน าท่านแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ...น า

ท่านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระ

พกัผอ่นถ่ายรูปและชมความงามสัมผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเน

เช่ียนตามอธัยาศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารช่ือดงัให้ท่านไดส้ัมผสั

กบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและร้านคา้แบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 

ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA 

(ไม่รวมอยู่ในรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชค

คาสิโนซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่

อนุญาตใหท้ าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกายสุภาพ) 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 เดินทางสู่จูไห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง 
(ระยะทางระหวา่งด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใช้
เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ไดรั้บการ
ยกยอ่งจากสหประชาชาติใหเ้ป็น “เมืองมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง     จู่ไห่ – ถนนคู่รัก – สาวงามหวหีน่ี – วดัผู่โถว – ช้อปป้ิงตลาดกงเป่ย – พระราชวงัหยวนหมิงหยวน + โชว์    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านนัง่รถชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก  THE LOVER’S ROAD ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโร

แมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อ

วา่ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 

คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก  ผา่นชม สาวงามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอร์

เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุก

อยูริ่มทะเล และน ำทำ่นเดนิทำงสูศู่นยส์มุนไพรจนีหรอืบวัหมิะ และชมสนิคำ้พืน้เมอืงของเมอืงจู

ไห ่อำทเิช่น ใบชำ หยก ครมีไขมุ่ก ผำ้ไหม ฯลฯ เพือ่ฝำกคนทีท่ำ่นรกั จากนั้นน าท่านสู่ วัดผู่โถว 

นมสัการองคส์ังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมสัการเจา้แม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมสัการองคอ์มิตร

พุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพื่ออายยุนืนาน 

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 

 

 

น าท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินคา้มากมายให้ท่าน

เลือกซ้ือ อาทิเช่น โทรศพัท์มือถือ, เกมส์บอย, MP3, MP4, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ตามแฟชัน่ตามฤดูกาล

ในช่วงนั้น, ผลไม,้ อาหาร และขนม  ฯลฯ  น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ าลองจากสวน

หยวนหมิงท่ีนครปักก่ิง หลังถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ 

พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสร้างถึง 600 ลา้นหยวน  สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ 

ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุมทะเลสาบ

ขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท าให้สวนหยวนหมิงหยวน

แห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสม
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กับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีใน

ประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดให้บุคคล

เข้าชมตั้ งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นท่ีราบ 

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกวา่ 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง 

ประตูตา้กง ต าหนกัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง  

จากนั้นชม โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซ่ึงใช้ผูแ้สดงกว่า 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบด้วยการแสดงชุด
ต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 
(หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือ
คืนเงินค่าโชว์แทน) 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั LANDMARK HOTEL หรือ SILVER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม     จูไห่ – ฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัตา้เซียน - ชอ้ปป้ิงทีย่่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน -  กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสักการะ 

เทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ น าแต่ส่ิง 

ดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีน 

กวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ี 

เพื่อขอพรใหสุ้ขภาพแขง็แรง  ไร้โรคภยัน าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดี 

ไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  น าท่านเยีย่มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี และ 

ร้านหยก  ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้   
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 “ราคาทัวร์ส าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ..ไม่มีราคาเดก็ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปป้ิงที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่

ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอ่ิมจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรือ

งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ท่ีกวา้งขวางเหล่าน้ีเป็น

แหล่งรวมห้องเส้ือท่ีจ  าหน่ายสินคา้ แบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อีกทั้งยงั

เป็นท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบัร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง 

หรือ เลือกช้อปป้ิงที่ โอเช่ียนเทอร์มินัล  แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นน าท่ีมีให้เลือกชมและ ช้อป

ม า ก ก ว่ า  7 0 0  ร้ า น  อ า ทิ  ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & 

SPENSOR ของฝากคุณหนูท่ี TOY’S US 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั.....เพื่อความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

21.05 น. 

 

ออกเดินทางจากสนามบิน  เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 

 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

23.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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ก าหนดการเดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 
นอนกบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

28-30 ก.ค.60 12,999 12,999 12,999 4,000 

29-30 ก.ค.60 9,999 9,999 9,999 3,500 

04-06/05-07/18-20/19-21/25-27 ส.ค.60 9,999 9,999 9,999 3,500 

11-13  ส.ค.60 11,999 11,999 11,999 4,000 

12-14  ส.ค.60 12,999 12,999 12,999 4,000 

13-15 ส.ค.60 9,999 9,999 9,999 3,500 

26-28 ส.ค.60 9,999 9,999 9,999 3,500 

01-03,08-10,09-11,15-17,16-18,22-24 
ก.ย.60 10,999 10,999 10,999 3,500 

02-04,23-25 ก.ย.60  9,999 9,999 9,999 3,500 

29ก.ย.-01ต.ค.,30ก.ย.-02ต.ค.60 12,999 12,999 12,999 3,500 

05-07,07-09,14-16,20-22,27-29,28-30 
ต.ค. 60              10,999 10,999 10,999 3,500 

06-08,13-15 ต.ค. 60                        11,999 11,999 11,999 3,500 

21-23 ,22-24 ต.ค. 60                                                                     12,999 12,999 12,999 3,500 

03-05,04-06,10-12,11-13,17-19,18-
20,24-26,25-27พ.ย.60    10,999 10,999 10,999 3,500 

01-03,02-04,03-05,09-11,22-24,23-25 
ธ.ค. 60                          11,999 11,999 11,999 3,500 

08-10,10-12,15-17,16-18 ธ.ค. 60                               10,999 10,999 10,999 3,500 
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29-31 ธ.ค. 60                               12,999 12,999 12,999 3,500 

30 ธ.ค. -01 มค. 61 ,31 ธ.ค.-02ม.ค.61                             14,999 14,999 14,999 4,500 
 

รำคำจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทำ่นละ 5,000.-   

หมายเหตุ :  

- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)ก าหนดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 

ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด   
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน (ประมาณ 500 บาท )*** 

***ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทวัร์***  
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 - กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน 
ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ

มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าท าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (ส าหรับลูกคา้ท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น! ) กรณีท่ีทางเมืองจีนประกาศยกเลิกวี
ซ่าเขา้จีนแบบ 144 ชัว่โมง ...ท าใหต้อ้งยืน่วซ่ีาจีนแบบเด่ียวแทน....ทางบริษทัขอเก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม  พาสไทย ยืน่แบบ 4 วนัท า
การ ท่านละ 1,500 บาท 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
  6. ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 500 บาท) 
 

 
 
 

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1. เกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือ

ได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการ

จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่
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สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
 

1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 
 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและ
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
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1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ได้ด าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบาง

โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

3.  

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
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ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญัองที่น 

 
 


