
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

มาเก๊า จูไห ่ฮอ่งกง เซนิเจิน้4วนั3 คนื 

เปิดตวั ซุปตาร ์ขาเลาะ 
 ก าหนดการเดนิทาง กนัยายน 2562 - พฤษภาคม 2563 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA 
เที่ยวบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชีย สูเ่มอืงมาเกา๊ เยี่ยมชมพระราชวงัหยวนหมงิ  

ชมความยิ่งใหญอ่ลงัการ พรอ้มโชว์วฒันธรรมอนัตระการตา น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลที่ยาวที่สุด

ในโลกจากจูไหสู่ฮ่อ่งกง หมุนกงัหนัเสรมิศริมิงคลที่วดัแชกงหมวิ ขอเนือ้คูแ่ละขอพรเรือ่งความรกั

กนัที่วดัหวงัตา้เซยีน ช้อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษใีนย่านจมิซาจุย่ สมัผสัประสบการณ์สุด

เสยีวกบัสะพานกระจก 3 มติ ิ 

เสีย่งโชคกนัที่คาสโินที่ใหญท่ี่สุดในโลกแถมไดช้้อปป้ิงกนัใหจุ้ใจที่เวเนเชี่ยนมาเกา๊  

มนี ้าด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

  13-16 กนัยายน 2562 9,888 12,888 3,500 

03-06 ตุลาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

04-07 ตุลาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

09-12 ตุลาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

10-13 ตุลาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

16-19 ตุลาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

18-21 ตุลาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

19-22 ตุลาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

23-26 ตุลาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

24-27 ตุลาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

25-28 ตุลาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

30 ตุลาคม-02 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500  

31 ตุลาคม-03 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500  

01-04 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

06-09 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

13-16 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

15-18 พฤศจกิายน 2562 9,888 12,888 3,500  

20-23 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

22-25 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

27-30 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 10,888 13,888 3,500  

04-07 ธนัวาคม 2562 13,888 16,888 3,500  

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

13-16 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

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

21-24 ธนัวาคม 2562 
11,888 14,888 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 15,888 18,888 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 16,888 19,888 4,500 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 19,888 4,500 

04-07 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

08-11 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

11-14 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

05-08 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500 

06-09 กมุภาพนัธ  ์2563 12,888 15,888 3,500 

12-15 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500 

13-16 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500  

19-22 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500  

20-23 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500  

22-25 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500  

26-29 กมุภาพนัธ  ์2563 11,888 14,888 3,500  

28 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

29 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

04-07 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

05-08 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

07-10 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

11-14 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ปี) 
พกัเด ีย่ว 

12-15 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

14-17 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

19-22 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
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21-24 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

25-28 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

26-29 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

02-05 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

04-07 เมษายน 2563 13,888 16,888 3,500 

10-13 เมษายน 2563 18,888 21,888 4,500 

15-18 เมษายน 2563 15,888 18,888 4,500 

16-19 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

23-26 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

25-28เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 17,888 4,500  

07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ปี) 
พกัเด ีย่ว 

23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
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**ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย  

รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ท่าน ** 
 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกัจากราคาทวัร ์ 3,000 บาท/ทา่น 
 

หมายเหตุ สายการบนิแอร์เอเชยีมีบริการสามารถล็อคทีน่ั่งส าหรับผูโ้ดยสารทีม่ีความประสงคต์อ้งการน่ังแถว
หนา้แตจ่ะมีคา่บริการเรียกเก็บเพิม่เตมิ 

หากผู้โดยสารตอ้งการที่น ัง่แถวหนา้ Hot Seat กรุณาแจง้แถวที่ตอ้งการและเช็คราคา 

กบัพนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นท าการจองครบั *** 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเก๊า-เมอืงจูไห-่พระราชวงัหยวนหมงิ โชวว์ฒันธรรม

จนี-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย พเิศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
 

04.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  

โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเก๊า โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD760 

 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลือกซื้ออาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

10.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊า  จากนัน้น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่ เมอืงจูไห ่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องลุ่มแม่น ้าไข่มุก (Pearl River Delta) ใน

มณฑลกวางตุง้ ทอดตัวยาวอยู่รมิฝ่ังทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิต่อกับมาเก๊า และยังสามารถขา้มฝ่ัง

ไปเทีย่วฮ่องกงไดอ้ย่างง่ายดาย ทีน่ ีเ่ป็นอกีหนึง่เขตเศรษฐกจิทีส่ าคัญของจนี  

หมายเหตุ : ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้

เวลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (1) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัหยวนหมงิใหม ่(The New Yuan Ming Palace) พระราชวัง

หยวนหมงิแห่งนีถู้กสรา้งขึน้แทนพระราชวังใหม่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวังแห่งนี ้ถูกสรา้งขึน้

ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชลินิ" ในเมอืง "จูไห่" ท าใหส้วนแห่งนีโ้อบลอ้มดว้ยขุนเขาทีเ่ขยีว

ชอุ่ม สวนหยวนหมงิ มเีนือ้ท ี ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภูีเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื้นท ีร่าบ 

สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายในสวนมทีะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร 

ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็นศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ กว่ารอ้ยชิน้ อาท ิ

เสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนังเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้ว 

        สิง่ท ีท่ าให ้สวน "หยวนหมงิหยวน" มคีวามแตกต่างกับสวนเก่าท ีปั่กกิง่ คอืการเพิ่มเตมิและตกแต่งสวน

ทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี "สวนหยวนหมงิ" จงึถอืไดว่้าเป็นสถานทีท่่องเท ีย่วซึง่จ าลอง

มาจากสถานทีใ่นประวัตศิาสตร ์มคุีณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ 

น าทา่นชมโชวว์ฒันธรรมจนี ณ พระราชวงัหยวนหมงิ (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง 

ซึง่มผูีแ้สดงกว่า 100 ชวีติ ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแต่งกายต่างๆ อาทเิช่น เฉยีนหลงฮ่องเตท้่องเจยีง

หนาน พระราชพิธปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพิธต่ีางๆ  

(หมายเหตุ : หากกรณีท ีฝ่นตก หรอืเหตุสุดวสัิย ไม่สามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขออนุญาต

ปรับเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอัตรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสุดฮอตของเมอืงจูไห่ ตัง้อยู่บรเิวณชัน้

ใตด้นิของด่านตรวจคนเขา้เมอืงจูไห่-มาเก๊า มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลอืกซือ้ ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟช่ัน อุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซึง่มคุีณภาพดแีละราคาย่อมเยา นักชอ้ป

ทัง้หลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! เป่าฮื้อ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง     เมอืงจูไห-่น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซียน-

โรงงานเครือ่งประดบั-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-เมอืงเซนิเจิน้ พเิศษ เมนู!! หา่นยา่ง 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                     จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ ผา่นสะพานขา้มทะเลทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามยาว 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อุโมงคล์อดใตท้ะเล และ

เกาะเทยีม นับเป็นสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก เชือ่มเกาะฮ่องกง เมอืงจูไห่ของมณฑลกวางตุง้ 

และมาเก๊า   

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

ผูโ้ดยสารทา่นอื่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง เป็นเขตบรหิารพิเศษทีข่ ึน้ตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนี และเป็นดนิแดน

ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉยีงใตข้องประเทศจนี ตดิกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ยเกาะฮ่องกง นวิ

เทอรร์ทิอรีส่ ์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ ฮ่องกง มพีื้นท ีโ่ดยรวม 1,091 ตารางกโิลเมตร 

"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่มาจากภาษาจนีกลาง ว่า "เซยีงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมอืนใคร 

หมายความว่า "ท่าเรอืหอม" มคีวามเป็นมา สบืเนือ่งมาแต่ครัง้ท ีก่วางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนดิ

หนึง่ ส่งขายเป็นสนิคา้ออก โดยทีต่อ้งมาขนถ่ายสนิคา้กัน ท ีท่่าเรอืน ้าลกึตอนใตสุ้ดของแผ่นดนิจนี  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนึง่ในวัดยอดนยิมของเมอืง

ฮ่องกง เป็นวัดทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่ง

นักรบราชวงศซ่์ง ในสมัยทีป่ระเทศจนียังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี ้แต่ละแควน้ 

ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่โดยต านาน แชกงหมวิ ศาลสถติของ

ท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทุก

แควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อ

ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุก ๆ  ครัง้ ท่านใชสั้ญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวน

ในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มคีวามเชือ่ว่าเมือ่พก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนีไ้ป ณ ทีใ่ด ๆ  กังหันนีจ้ะช่วย

เสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีงใน

การน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวันนี ้

 

ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 กังหันทัง้ 4 ใบหมุนไปมาช่วยดงึดูดน าพาสิง่ดเีขา้มาในชวีติและปัดเป่า   

 สิง่ไม่ดพัีดออกไป 

ใบที ่1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2 สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

ใบที ่3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4 คดิหวังสิง่ใดสมความปรารถนาทุกประการ  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ชีือ่เสยีงของ

ฮ่องกง ดว้ยอาคารของวัดทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตูทางเขา้ท ีย่ิ่งใหญ่อลังการ ไดรั้บ

อทิธพิลมาจาก ลัทธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชือ่ว่าพระ

หวังตา้เซยีนนีม้คีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก้็จะสมปรารถนาทุกประการ จงึท าใหวั้ดแห่งนีม้ชีือ่เสยีงโด่ง

ดังขึน้มา พระหวังตา้เซยีน หรอืท ีรู่จั้กกันในชือ่ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกดิในช่วงประมาณ

ศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวัดแห่งนีข้ ึน้มา 

อกีหนึง่จุดเด่นของวัดนีค้อื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป้ันสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทบัอยู่ 

ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ ี ่โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้มใ่ห ้

หลุดระหว่างพิธ ีเพราะชาวจนีเชือ่ว่าดา้ยแดงนีแ่หละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่ง

ความรักกับเทพหยกโหลวทีวั่ดหวังตา้เซยีน ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมคู่ีแลว้ 

คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนือ้คู่ ส่วนคนมคู่ี ก็จะช่วยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยืนยาว เทพเจา้

หยกโหลว หรอืทีรู่จั้กกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา หรอืผูเ้ฒ่าแห่งดวงจันทร ์(The Old Man from 

The Moon) เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน ตามต านานเล่าว่าหลังจากทีภ่รรยาผูเ้ฒ่าเสยีชวีติ 

ก็ไดข้ึน้ไปอยู่บนสรวงสรรค ์ผูเ้ฒ่าก็ไดแ้ต่สวดมนตภ์าวนาเพื่อขอใหท้วยเทพประทานพรใหเ้ขาไดข้ึน้

ไปอยู่กับคนรัก จนกระทั่งในทีสุ่ดเขาก็ไดข้ึน้ไปอยู่บนดวงจันทร ์คอยท าหนา้ทีจ่ดรายชือ่คู่รัก จงึเชือ่กัน

ว่าสมุดทีผู่เ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คู่รักทีจ่ะไดรั้บค าอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึง่จะ

ปรากฏตัวยามค ่าคนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะทีอ่าศัยอยู่บนดวงจันทร ์และลงมาโลก

มนุษย์เพื่อผูกดา้ยดวงชะตาระหว่างคู่รักซึง่เม ือ่คู่กันแลว้ก็จะไมแ่คลว้คลาดกัน 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! หา่นยา่ง  (4) 

หลังรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) ให ้

ท่านไดเ้ลอืกชมงานดไีซนท์ ีส่วยงาม รวมถงึเครือ่งประดับจากเพชรทีน่ ามาเป็นเครือ่งรางน าโชคต่างๆที่

มชีือ่เสยีงของฮ่องกง เช่นกังหันลมวัดดังอย่างวัดแชกง เลอืกซือ้เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไม่เหมอืนใคร 

เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง  

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิท์ ีอ่ยู่คู่กับชนชาตจินีมาอย่าง

ยาวนานหลายศตวรรษ และยังถอืเป็นเครือ่งประดับมงคลของคนเชือ้สายจนีมาตัง้แต่โบราณกาล 
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เนือ่งจากชาวจนีเชือ่ว่าหยกคอืสัญลักษณ์ของสิง่ศักดิส์ทิธิจ์ากสวรรค ์ท ีช่่วยเสรมิดวง ท ีจ่ะน าโชคลาภ 

และความร ่ารวยมาให ้นอกจากนัน้ยังช่วยคุม้ครองผูท้ ีส่วมใส่ ท าใหม้สุีขภาพด ีมอีายุยืนยาว สรา้งความ

สงบสุข พรอ้มมอบพลังอ านาจพิเศษใหอ้กีดว้ย ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮ่องกง ไม่ว่าจะ

เป็นแหวน ก าไลหยก จี ้และต่างหู เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ณ ยา่นจมิซาจุย่ หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล่์าสุดของฮ่องกง 

ตอ้ง ถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงทีท่ันสมัยทีสุ่ด มรีา้นคา้ไว ้

เกอืบทุกประเภท หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมุมโลก ล ้าสมัยสุด ๆ  

มสีนิคา้หลากหลายประเภทใหจั้บจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ดจิติอล โทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟช่ันทีม่เีอกลักษณเ์ป็นของตัวเอง ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซ์

แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดยีว นับเป็น สวรรคข์องนักท่องเท ีย่วอย่างแทจ้รงิ ขึน้ชือ่ว่ามา

เทีย่วฮ่องกง สิง่ท ีไ่ม่ควรพลาด คอื ช็อปป้ิง เพราะฮ่องกงถอืเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรอืน ้าลกึ

ส าหรับขนถ่ายสนิคา้ นับเป็นประตูสู่ประเทศจนี และจากจนีสู่โลกก็ว่าได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลย

มขีายราคาไม่แพงทีฮ่่องกง  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระอาหารค ่า เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเซินเจิน้ โดยรถไฟ เมอืงเซิ่นเจิน้ (Shenzhen) ตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงชายแดนทะเลทางใตข้องจนี อยู่ตรงขา้มกับเกาะฮ่องกง มี

พื้นท ีป่ระมาณ 2,020 ตารางกโิลเมตร ในอดตีเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงทีอ่อกเรอืหาปลาอยู่ในแถบ

ทะเลจนีใต ้ต่อมาปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความ

ทันสมัยภายในเมอืงนีม้ากขึน้ มอีาคาร บรษัิทหา้งรา้น ธุรกจิต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ ไม่เพียงแต่มสีิง่ปลูก

สรา้งมากขึน้ จ านวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เท่าดว้ย ในเขตเมอืงมปีระชากรอาศัยอยู่กว่าหกลา้นคน 

ภาษาทีใ่ชพู้ดกันก็มทีัง้ภาษากวางตุง้และจนีกลาง  

พกั  โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม   เมอืงเซินเจิน้-หล่อหวูเ่ซ็นเตอร-์รา้นหยก-ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ-รา้นยางพารา- LONG 

FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว้สามมติ-ิเมอืงจูไห ่พเิศษเมนู!! เป็ด

ปักกิง่พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา้ น าท่านชอ้ปป้ิง ท ี ่หล่อหวูเ่ซ็นเตอร ์แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิง

ส่วนใหญ่จะเรยีกทีน่ ีว่่า มาบุญครองของเมอืงจนี ท ีน่ ีจ่ะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งใน

ตกึจะมสีนิคา้พื้นเมอืงมากมาย  กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยี่หอ้

ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี ่หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ ีม่วีางขาย

ใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย  

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์รวมสนิคา้พื้นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง คุณภาพดี

ของเมอืง น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) ,รา้น



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสนิคา้พื้นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง คุณภาพดขีองเมอืงเซนิเจิน้ 

ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ ีน่ ี ่        

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! เป็ดปักกิง่พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง (6) 

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ น าท่านเดนิท างสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนอืและเป็นเมอืง

หลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้องเซนิเจิน้ ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกว ่า 1,700 

ปีและถอืไดว้ ่าเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประม าณ 1.30 ชม.) ให ้

ท่านไดพก้ผ่อนบนรถและชมวิวสองขา้งทางจนถึงตงกวน น าท่านเขา้สู่ LONG FENG VILLA 

RESORT DONGGUAN สถานทีพั่กผ่อนส าหรับครอบครัวและนักท่องเท ีย่วใหท้่านไดพ้บกับสะพาน

แกว้ 3 มิตแิหล่งท่องเท ีย่วใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเท ีย่วเมือ่วันที ่1 มกราคม 2018 มคีวามสูง 88 

เมตรและย าว 333 เมตร พบกับความเสยีวของทางเดนิกระจกทีม่รีะยะทางอันน่าตืน่เตน้ ท่านจะไดเ้ห็น

ทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใตทางเดนิกระจกทั ้งหมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมช่ีวงที่เป็น 3 มติเิพิ่ม

ความตืน่เตน้ใหท้่านไดห้วาดเสยีวถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเท ีย่วท ีอ่ยากามาสัมผัส ทวิทัศนอ์ันงดงาม 

มกีฎอยู่ว่าผูม้เยือน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

 *หากท่านไม่ประสงคทีจ่ะเดนิสะพานแกว้ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ้

หมายเหตุ: 1. สะพานแกว้เป็นสถานทีท่่องเท ีย่วท ีจ่ า เป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่าง    

                    สูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเท ีย่วเดนิ อัน   

                    เนือ่งจากสภาพอากาศ ลม หมิะฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความ 

                    ปลอดภัยของนักท่องเท ีย่วทัง้สิน้ 

                2. ขอ้ตกลงส าคัญหากท่านไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหาร (7)   

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงจูไ่ห ่โดยรถโคช้ 

ทีพ่กั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ี่    เมอืงจูไห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์-วดัผูโ่ถว-เมอืงมาเก๊า-วดัอามา่-

ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล-จตุัรสัเซนาโดสแคว์-รา้นขายของฝาก-เวเนเชีย่น-เดอะปารเีชีย่น 

มาเก๊า-ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเก๊า-กรุงเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านน่ังรถชมทวิทัศนข์องถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนน
เลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน ์ไดอ้ย่างสวยงาม
เหมาะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาด
แห่งนีไ้ดม้กีารน าเกา้อ ี้ หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านั ้น จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่
นยิมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย  
ผ่านชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 
สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนติทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร 
น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนสีาวงามทีย่ืนถอืไข่มุก บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุ่นรอยยิ้มทัง้
บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่น่ันเอง 
ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยี่ยมเธอ   
น าท่านเดนิทางสู่ วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดิส์ทิธิข์องพระ
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โพธสัิตวก์วนอมิ พุทธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสัิตวม์มีากมาย พระโพธสัิตวก์วนอมิคอือวตารหนึง่
หรอืภาคหนึง่ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสัิตวก์วนอมิเป็นมหาบุรุษ เมือ่เสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้
ทุกขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภูม ิพระโพธสัิตวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพัน
มอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ท ีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนีย้” เป็นตน้ เชือ่กันว่า
พระโพธสัิตวก์วนอมิมที ีป่ระทับอยู่ท ีด่นิแดนศักดิส์ทิธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศ
อนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆรู์ปหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้
แม่กวนอมิกลับมาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแห่งหนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่ว่า
องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยู่ท ีเ่กาะแห่งนี ้จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิ เกาะแห่งนีจ้งึกลายเป็นทีตั่ง้ของปูชนยีสถานอันศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเช่นทีป่ระทับของเจา้แม่
กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนีค้อื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภู่เขาพระพุทธอัน
ยิ่งใหญ่ของจนี    
 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (9)  
 หลังอาหาหารกลางวัน น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมาเก๊า (Macau) โดยรถโคช้ มาเก๊า(Macau)เป็น

แหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผ่นดนิใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศโปรตุเกส 

ในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึง่ของประเทศจนี ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ส่ีวนผสมระหว่าง

วัฒนธรรมโปรตุเกศและจนี ซึง่ชือ่ถนนและสถานทีห่ลายๆแห่งยังคงใชภ้าษาโปรตุเกสอยู่ มคีาสโินและ

หา้งขนาดใหญ่หลายแห่ง จนไดรั้บฉายาว่าเป็น Las Vegas of Asia 

หมายเหตุ : ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอามา่ เป็นวัดทีม่อียู่มายาวนาน สรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะมเีมอืงมาเก๊าเกดิขึน้ จงึท า

ใหเ้ป็นวัดทีม่คีวามส าคัญอกีแห่งหนึง่ เชือ่กันว่าทีม่าของชือ่มาเก๊านัน้ มาจากบรเิวณวัดอาม่าแห่งนี้

นีเ่อง ในอดตีจะมอี่าวทีช่ือ่ว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลว่า อ่าวของอาม่า จงึเพี้ยนมาเป็นชือ่ มาเก๊า 

ในปัจจุบัน 

 อกีต านานเล่าว่า มเีด็กสาวชือ่ว่า หลนิโม ซึง่เป็นเด็กทีเ่ฉลยีวฉลาดกว่าเด็กทั่วไปในช่วงอายุเดยีวกัน 

สามารถหย่ังรูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วย และเมือ่เธอเสยีชวีติลงบรเิวณอ่าว A Ma เธอก็มักจะคอย

ช่วยเหลอืชาวประมงใหพ้น้ภัยอัตรายและปลอดภัย จงึกลายมาเป็นชือ่ของวัดแห่งนี ้

 วัดอาม่าตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมจุีดกราบไหวข้อพรอยู่หลายจุด ซึง่แต่ละจุดจะอยู่

บนเนนิเขาตัง้เดนิขึน้ไปบันไดไป ในแต่ละชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตูโบราณ, สิง่ศักดิส์ทิธิต่์างๆ

ใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  

จากนัน้ น าท่านชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ทีน่ ีเ่ป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 

ของมาเก๊า ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิ ีถู่กก่อสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

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

ปอลทีอ่ยู่ถัดไปจากโบสถ ์ทัง้โบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล และป้อมปราการเป็นสิง่ปลูก

สรา้งของพระนกิายเยซูอติ และเขา้ใจว่าเป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล ้ๆ  กันนัน้คอืซาก

โบราณสถานของวทิยาลัยเซนตป์อลทีเ่ป็นหลักฐานของมหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแห่งแรกใน

ตะวันออกไกลทีม่หีลักสูตรการสอนทีล่ะเอยีด ทุกวันนีด้า้นหนา้ของซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลท าหนา้ที่

เป็นสัญลักษณ์ของแท่นบูชาใหก้ับเมอืงนี ้
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 น าท่านชม จตุัรสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศูนย์รวมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษ 

และยังคงเป็นสถานทีจั่ดงานเฉลมิฉลองทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดอยู่ทุกวันนี ้ปัจจุบันป็นย่านชอ้ปป้ิง 

แบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของทีร่ะลกึท ีนั่กท่องเท ีย่วนยิมมาจับจ่ายใชส้อย ทัง้สองขา้งทางและในบริ

เวนจัตุรัสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารต่างๆรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคอาณานคิม มตีกึสวยๆมโีบสถส์วยที่

มคีวามส าคัญอยู่ดว้ย แวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนทีท่่านรัก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เวเนเชีย่น(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สุด

ของมาเก๊าท ีม่โีซนคาสโินทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รวมทัง้ยังเป็นอาคารทีม่พีื้นท ีใ่ชส้อยขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน

เอเชยีดว้ย แต่สิง่ท ีม่ชีือ่เสยีงของเวเนเชีย่นส าหรับนักท่องเท ีย่วทัว่ไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบ

และตกแต่งใหเ้หมอืนกับสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่

ใจจนมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรยีกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ท ีด่า้นขา้งของโซนคาสโิน

ซึง่จะแยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมทีางเดนิเชือ่มถงึกันได ้ภายในหา้งจะมรูีปร่างคลา้ยกับตัว U ทีม่คีลอง

ไหลผ่านกลางทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดล่า(Gondola) ทีม่ทีัง้คนจนีและฝร่ังคอยพายเรอืพา

เราไปวนรอบๆ พรอ้มกับการพูดคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกัน ส่วนเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกับเป็น

ทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้งค่อนขา้งหลากหลาย ทัง้ของกนิของใชต่้างๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow 

Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไข่ชือ่ดังท ีสุ่ดเจา้หนึง่ของมาเก๊าอยู่ดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอื

สนุกสนานกับกจิกรรมภายในเวเนเชีย่น ตามอัธยาศัย บรเิวณเดยีวกันจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเก๊า 

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

เฟล ทีก่รุงปารสี ประเทศฝร่ังเศส ท าใหเ้ป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ท ีส่ าคัญของมาเก๊า ใหท้่านไดช้ืน่ชม

ความสวยงามกับอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงมาเก๊า 

ค ่า อิสระอาหารค ่า เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพิเศษ)  

22.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบิน  AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD767 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลือกซื้ออาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ต ัง้แตว่นัที่ 27 ตุลาคม 2562 - วนัที่ 28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  

ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรุงเทพเวลา 00.30** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคานีไ้มร่วมค่าทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ต่อคนลูกคา้ 1 ท่าน ** 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พ ือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสิทธิ ์:  

1. รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ   

    เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ   

    ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    

    เหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยน   

    เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

2. อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสือเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง 

    บรษิทัขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์   

    100 USD กรุณาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  

3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮ่องกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีและฮ่องกงเพือ่โปรโมทสินคา้ 

    พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขมุ่ก ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น  

    โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้น   

    จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื้อหรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั 

    ใดๆ ท ัง้สิ้น และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น 

    การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 

4. กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั หรอื กรุ๊ปเหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ครู ธุรกจิขาย 

     ตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณา   

     ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอียด โดยละเอียด เพือ่เสนอราคาใหมทุ่กคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 

     จากในซีร ีส่์ได ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลี่ยนแปลง 

5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางทีน่อนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั  

     เป็นเหตุใหห้อ้งพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางทีเ่หลือ 1 ทา่นน ัน้ จ าเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั    

     เดีย่วเพิม่ตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กจิกรรมอื่นๆ ท ีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

 ค่าวซ่ีากรุ๊ป ตามมาตรา 144 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเท ีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซักรีด           

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีท ีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
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× ค่าภาษีน ้ามัน ท ีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ในกรณีท ีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ื่นขอวซ่ีากระทันหันก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมค่ีาใชจ่้าย

เพิ่มท่านละประมาณ 2,000 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันท าการ) 3,400 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วัน

ท าการ) โดยยื่นวซ่ีาทีส่ถานทูตจนี  

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดินทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดที ี่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดที ีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 3,000 บาท/ทา่น 

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ท ีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที่ยวทรปิใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอ ัน

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ ีพั่ก ทั ้งนีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท ี่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าท ีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศนัน้ๆ หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเท ีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิ่ม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีท ีพ่าสปอรต์ของท่านชารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระค่าใชจ่้ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE : TNH01 

 

 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

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

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน)  

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้วัว  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


