
 
 

 

 
 

 



 
 

 

วันท่ี 1 
    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน –  

    ตลาดใต้ดนิกงเป่ย  (-/-/D)                                            
03.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 

3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ด่านตรวจคนเข้า

เมือง  

06.40 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิมาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพเิศษ) โดยสายการบิน 

Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 760 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาที ** 

10.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถ่ิน 

จะเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยหรือ 

07.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 

3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน

ออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจบั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีศลุกากร ด่านตรวจคนเข้า

เมือง  

10.05 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิมาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพเิศษ) โดยสายการบิน 

Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้



 
 

 

เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้อาหารและเคร่ืองด่ืมได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถ่ิน 

จะเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทกุท่านจ าเป็นต้องรับผิดชอบสมัภาระและดแูล ทรัพย์สินส่วนตวั

ผา่นดา่นด้วยตวัทา่นเอง ** 

น าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่ง ปัจจบุนัหากล่าวถึงพระราชวงัฤดรู้อนก็จะหมายถึ งอ๋ีเหอหยวน 

แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดรู้อนตัง้อยู่ท่ีหยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาท าลาย พระราชวงัฤดู

ร้อนจงึถกูสร้างใหมท่ี่อ๋ีเหอหยวนพระราชวงัฤดรู้อนท่ีหยวนหมิงหยวนถกูสร้างขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดิ

คางซี และถกูเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบกุของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝ่ินครัง้ท่ีสองปัจจบุนั

หยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังท่ีเป็นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากท่ีเหลือนัน้มีแต่

พระราชวงัส่วนท่ีสร้างเป็นแบบยุโรปซึ่งใช้หินสร้างเท่านัน้ ส่วนอาคารแบบจีนดัง้เดิม ซึ่งใช้ไม้สร้างนัน้ไม่

เหลือซากเลย จนท าให้คนคิดว่าพระราชวงัท่ีน่ีแตเ่ดิมเป็นแบบยโุรป ทัง้ท่ีจริงๆสว่นนีเ้ป็นเพียงส่วนน้อย แต่

พืน้ท่ีส่วนใหญ่ปัจจบุนัเป็นสวนสาธารณะท่ีกว้างใหญ่รัฐบาลจีนเคยมีแผนท่ีจะสร้างพระราชวงัในหยวนห

มิงหยวนขึน้มาใหม่ เหมือนกบัท่ีท ากบัสิ่งก่อสร้างหลายแห่งในปักก่ิง แต่สดุท้ายก้ตดัสินใจเหลือซากเอาไว้ 

เพ่ือเก็บไว้เป็นความทรงจ า บริเวณท่ีเรียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนีท่ี้จริงแบง่เป็นสามสว่น

ใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชนุหยวน และ ฉางชนุหยวน ปัจจบุนัทางเข้าหลกัของท่ีน่ีอยูท่ี่ฉ่ีชนุหยวน  น า

ท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ 

อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธีต่างๆ 



 
 

 

(หมายเหต ุ: หากกรณีท่ีฝนตก หรือเหตสุดุวิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขออนญุาตปรับเปล่ียน

โปรแกรมหรือคืนเงินคา่ชมโชว์ ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

 จากนัน้ให้ทา่นช้อปปิง้สินค้านานาชนิดท่ี ตลาดใต้ดนิกงเป่ย เสมือนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ทา่นจะ

สนกุสนานกบัการตอ่รองสินค้าราคาถกูทัง้ กระเป๋า ก้อปปีแ้บรนด์เนมดงัตา่งๆ หรือเลือกซือ้เสือ้ผ้า ถงุเท้า 

รองเท้า เคร่ืองประดบัส าหรับคณุผู้หญิง 

ค ่า           บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูเป่าฮือ้และไวน์แดง 

พักที่        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

     
 

วันท่ี 2 
    จูไห่ – เมืองฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเคร่ืองประดับ – ร้านหยก – ถนน  

    ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิน้ (B/L/-)                                                                                                        
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผ่านสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก จู

ไห่ – ฮ่องกง (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจ าทาง น่ังรวมกับผู้โดยสารท่านอ่ืน) เขตบริหาร

พิเศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's 

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหล่ียม

ปากแม่น า้จูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นท่ีรู้จักในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือ

ธรรมชาตลิกึ มีเนือ้ท่ี 1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ดล้านคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นท่ีสุด

เขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอ่ืน ประชากรส่วนใหญ่ท่ีพดู



 
 

 

ภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งท่ีอยู่ติด ซึ่งประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการ

ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผน่ดนิใหญ่ตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษ 1930 

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึง่ท่ีประชาชนชาวจีน

ให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงต านานแหง่นกัรบราชวงศ์ซง่ ในสมยัท่ีประเทศจีน

ยงัไมไ่ด้รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบุนันี ้ แตล่ะแคว้น ตา่งปกครองกนัเองและมีการตอ่สู้ เพ่ือชว่ง

ชิงอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมิว ศาลของทา่นแชกง ซึง่มีประวตัเิล่าตอ่กนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมี

นกัรบเอกช่ือ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทกุแคว้นเขตแดนแผน่ดินใหญ่ตา่งก็ย าเกรงตอ่ก าลงัพลท่ีกล้า

หาญในกองทพัของทา่น ยามท่ีออกรบเพ่ือต้านข้าศกึศตัรูทกุทิศทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใช้สญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 

ใบพดัติดไว้ด้านหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหลา่ทหารกล้า มีความเช่ือวา่เม่ือพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนั

นีไ้ป ณ ท่ีใดๆ กงัหนันีจ้ะชว่ยเสริมสิริมงคล น าพาแตค่วามโชคดี มีอ านาจเข้มแข็ง เสริมก าลงัใจให้แก่

กองทพัของทา่น ช่ือเสียงในการน าทพัสู้ศกึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทกุวนันี ้เม่ือ 300 กวา่ปีท่ีแล้วเดมิที

วดันีเ้ป็นวดัเล็กๆ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และอนรัุกษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างด้านหลงัของเรือนใหม ่ วดัเรือนใหม่

สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ท่ี 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวดั

แหง่นี ้ ซึง่ทางด้านข้างมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มีกลองด้านละตวั 

ประชาชนท่ีเข้าวดัแชกงจะต้องหมนุกงัหนั หรือท่ีเรียกว่า "กงัหนัน าโชค" เพ่ือหมนุแตส่ิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 

และก่อนท่ีท่านจะออกจากวดัจะต้องตีกลองให้เสียงดงัสนัน่เพ่ือความเป็นสิริมงคล  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัไหว้พระสละโสด และเส่ียง

เซียมซีสุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบ

หญ้าได้รับการดแูลอย่างพิถีพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) อยู่

ถนนหวงัต้าเซียน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่าง

เทพเจ้าหลกัของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน แตเ่ปา้หมายของคนโสดอยากมีคูไ่ม่ใชก่ารขอความรักจากเทพเจ้า

องค์นีแ้ต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก



 
 

 

โหลว เป็นรูปปัน้สีทองมีเสีย้วพระจนัทร์อยู่ด้านหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดย

การขอพรกบัเทพเจ้าองค์นีต้้องใช้ด้ายแดงผู้นิว้เอาไว้ไมใ่ห้หลดุระหวา่งพิธี 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนู ห่านย่าง 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซือ้ เคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม ไม่

เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนท่ีท่านรัก หรือเลือกซือ้เป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมี

ลกัษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกงัหนัลมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมกนัทัว่โลก ท่ีถือก าเนิดขึน้ท่ีน่ี น า

ทา่นเดนิทางสู ่ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทกุทา่นได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึน้ช่ือของเมืองจีน  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพ่ือเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคล

ส าคญัท่ีมีสว่นชว่ยให้ฮอ่งกงได้รับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวู้ดแหง่ตะวนัออก" 

หลงัผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกช่ือดงั ร่วมกบัดีไซน์เนอร์ท้องถ่ินและ

ต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครัง้ในปี 2562 กับรอยประทบัมือกว่าร้อยอนัของเหล่า

ดาราท่ีมีช่ือเสียง  คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์ดัง พร้อมเพลิดเพลินกับวิวท่ีสวยงามของอ่าว

วิคตอเรีย 

จากนัน้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ท่ียา่น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึง่เป็น

แหลง่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลกท่านจะได้เลือกซือ้สินค้าประเภทตา่งๆ อย่างเตม็อิ่มจใุจ 

ไมว่า่คณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใด ศนูย์การค้าชัน้เลิศของฮ่องกงแหง่นี ้ มีทกุสิ่งท่ีคณุ

ต้องการ ศนูย์การค้าท่ีกว้างขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมห้องเสือ้ จ าหนา่ยสินค้าแบรนด์เนม จากดีไซเนอร์ช่ือ

ดงัจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัเป็นท่ี ท่ีคณุ สามารถจะอ่ิมเอมกบัอาหารชัน้เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกบั

ร้านอาหารรสเดด็ของฮอ่งกง หรือเลือกช้อป ปิง้ท่ี โอเช่ียน เทอร์มินลั (Ocean Terminal)  แหลง่รวม สินค้า 

Brand Name ชัน้น าท่ีมีให้เลือกชม และช้อปมากกวา่ 700 ร้าน เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio 

Armani , DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซือ้ของฝากให้คณุน้องๆ หนูๆ  ได้ท่ี Toy’s R Us 

 

 

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


 
 

 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

น าทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟ  

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรง

ข้ามกบัเกาะฮ่องกง มีพืน้ท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิน้ เขต

เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมยัก่อนเมืองเซินเจิน้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เม่ือปี 

ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้มีความเจริญ และความทนัสมยัภายในเมืองนี ้

มากขึน้ มีการจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ อาคารส านกังาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทัง้จ านวน

ประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ 

พักที่        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

     
 

วันท่ี 3 

       เซินเจิน้ – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปป้ิงเซ็น 
       เตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม 
       โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พเิศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                         
(B/L/D)                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซ่ือสตัย์ ความกตญัญ ู

ความจงรักภกัดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเข้มแข็งเด็ดเด่ียว

องอาจไมค่ร่ันคร้ามตอ่ศตัรู ทา่นเป็นคนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสตปัิญญาเลอเลิศมาก และไมเ่คยประมาท 

การบชูาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพล่ียงพล า้แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความ

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


 
 

 

สมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงท่ีซ่ือสัตย์ หรือบริวารท่ีไว้ใจได้นัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และ

กราบให้ทา่นเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆ ด้าน  

น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูย์รวมสินค้าพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง คณุภาพดีของ

เมือง น าทา่นเดนิทางสู ่ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese 

Latex Shop) ศนูย์รวมสินค้าพืน้เมืองท่ีมีช่ือเสียง คณุภาพดีของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซือ้เพ่ือเป็น

ของฝากได้ท่ีน่ี        น าท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center)แหล่ง

ละลายทรัพย์ของนกัช้อปปิง้ เป็นห้างช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน้ แหล่งช้อปปิง้ท่ีดึงดูดขาช้อป

ทัง้หลาย นกัช้อปปิง้สว่นใหญ่จะเรียกท่ีน่ีวา่ มาบญุครองของเมืองจีน ท่ีน่ีจะเหมือนมาบญุครองบ้านเรา ตกึ

สงู 5 ชัน้ ข้างในตกึจะมีสินค้าพืน้เมืองมากมาย กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า ซึง่เป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนม

สารพดัย่ีห้อช่ือดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็น กชุช่ี อามาน่ี หลยุส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ท่ีน่ีมี

วางขายให้เลือกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แตไ่มเ่กิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 

สว่นนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของ

ไทย และด้วยความท่ีสินค้าเลียนแบบของจริงเหล่านีมี้ความคล้ายคลึงเหมือนกนักบัของจริงเป็นอย่างมาก 

เหมือนกนัแทบจะทกุกระเบียดนิว้ เรียกว่าเหมือนกนัอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริง

กบัของเลียนแบบมาเทียบกนั จงึท าให้สินค้าเลียนแบบเหลา่นีข้ายดบิขายดีเป็นอย่างมาก 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนกุรวมทัง้

สองพืน้ท่ี (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะท้อนให้

เห็นถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติต่างๆ เป็น

สวนสาธารณะท่ีมีทิวทศัน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจ าลองท่ีท าซ า้ อทุยานได้รับการ

พฒันาและจดัการโดย บริษัท การทอ่งเท่ียวและการทอ่งเท่ียวรายใหญ่ China Travel Service หมูบ้่านชาว

จีนท่ีสวยงาม  



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็นศนูย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรม

ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ท่ีกระจายตามมณฑลตา่งๆ ทัว่ประเทศจีน ท่ีใหญ่ท่ีสดุภายในหมู่บ้านวฒันธรรมมีท่ี

อยู่อาศยัของชนเผ่าตา่งๆ ท่ีสร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทัว่ประเทศ ท่ามกลางมวลไม้

และสายน า้ท่ีร่มร่ืนสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม  ประจ าเผ่าให้ชม เช่น 

การเย็บปักถกัร้อย การท าขนม การร้องร าท าเพลง พร้อมทัง้ชมโชว์ศลิปวฒันธรรม จีนอนัตระการตา   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง  

  น าทา่นเดนิทางสูจู่ไห่ โดยรถโค้ช 

พักที่        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

     
 

วันท่ี 4 
     เซินเจิน้ - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหน่ี - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์   

     ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า    (B/L/-)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนัง่รถชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมน

ตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมืองจไูหไ่ด้ตกแตง่ภมูิทศัน์ ได้อยา่งสวยงามเหมาะส าหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีได้

ช่ือว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนีไ้ด้มีการน าเ ก้าอี ้หรือม้านั่งซึ่งท ามา

ส าหรับ 2 คนนัง่เทา่นัน้ จงึได้ช่ือวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรั่ก มาพกัผอ่นกนัมากมาย  



 
 

 

ผา่นชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์

ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึน้จากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น า้หนัก

โดยประมาณ 10 ตนั หวีหนีสาวงามท่ียืนถือไข่มกุ บิดเอวพลิว้ ริว้ชายผ้าพดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้า

ถึงมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจไูห่นัน่เอง ไม่ว่าใครไป

เมืองจไูห ่ก็ต้องแวะเวียนกนัไปเย่ียมเธอ   

น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิของพระ

โพธิสตัว์กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตัว์มีมากมาย พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่ง

หรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพทุธเจ้า ซึ่งพระโพธิสตัว์กวนอิมเป็นมหาบรุุษ เม่ือเสด็จโปรดสตัว์ให้พ้นทกุข์

จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภูมิ พระโพธิสตัว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน  , ปางพนัมือพนั

ตา , ปาง 11 หน้า และ ปางท่ีเป็น “เจ้าแมก่วนอิม” ท่ีคนจีนเรียกวา่ “อาเนีย้” เป็นต้น เช่ือกนัวา่พระโพธิสตัว์

กวนอิมมีท่ีประทบัอยู่ท่ีดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เม่ือราว 

พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาธรรมขากลบัได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลบัมา

ด้วย ระหว่างทางเจอพายจุึงต้องแวะพกัท่ีเกาะแหง่หนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเช่ือว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไมไ่ปท่ี

ไหน ประสงค์จะอยูท่ี่เกาะแหง่นี ้จงึได้สร้างศาลเพ่ือประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแหง่นีจ้งึกลายเป็น

ท่ีตัง้ของปชูนียสถานอนัศกัดิ์สิทธ์ิ เปรียบเช่นท่ีประทบัของเจ้าแม่กวนอิมตามต านานเดิม และเกาะแห่งนี ้

คือ “เกาะผูถ่่อซาน” (โพท้อซวั) หนึง่ในส่ีภเูขาพระพทุธอนัยิ่งใหญ่ของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจ าเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล
ทรัพย์สินส่วนตวัผ่านด่านด้วยตวัท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)  เ ป็นเขตปกครอง
ตนเองริมฝ่ังทางใต้ของประเทศจีน ในทางภมูิศาสตร์มีสามเหล่ียมปากแมน่ า้จเูจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ 
ฮ่องกงเป็นท่ีรู้จกัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนือ้ท่ี 1,104 กม. และประชากร
กวา่เจ็ดล้านคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นท่ีสดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮอ่งกง 93.6% มีเชือ้
ชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอ่ืน ประชากรส่วนใหญ่ท่ีพูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑล



 
 

 

กวางตุ้ งท่ีอยู่ติด ซึ่งประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีน
แผน่ดนิใหญ่ตัง้แตค่ริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง **  
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกช่ือว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสุดในมา
เก๊า ค าว่า "อาม่า" นี ้เป็นท่ีมาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจบุนั สืบเน่ืองมาจาก เม่ือนกัเดินทางชาวโปรตเุกส 
เดินทางมาขึน้ฝ่ังท่ีมาเก๊าตรงบริเวณวดันี ้แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนีช่ื้อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า 
"มา่ก๊อก" ชาวโปรตเุกสจงึเรียกประเทศนีเ้ร่ือยมา จนสดุท้าย กลายเป็นมาเก๊าน่ีเอง วดัอามา่เป็น 1 ใน 3 วดั
ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในมาเก๊า และนบัว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าท่ีผู้คนนิยมมากราบไหว้กนัมากท่ีสดุ สร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิงตัง้แตปี่ ค.ศ. 1488 อีกทัง้วดัอามา่แหง่นีย้งัได้รับการบนัทกึจากองค์กร UNESCO  ให้เป็น 1 ใน
มรดกโลกอีกด้วย ภายในวดัมีองค์อาม่าหรือเจ้าแม่ทบัทิมเป็นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคล
ให้กับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคู่เพ่ือขอพรเร่ืองคู่ครอง-คนรัก 
ภายในวดัมีก้อนหินขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรือส าเภาโบราณ เช่ือกนัว่าหากพกธนบตัรท่ีน าไปลูบกับ
ภาพจ าลองเรือแกะสลกับนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
น าท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตอูนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถกูไฟไหม้และพายไุต้ฝุ่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลือเพียงซากประต ูเดิมเคยเป็นโบสถ์ส าคญัของมาเก๊า ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย

สอิุต ในสมยันัน้ เป็นหนึง่ในโบสถ์คาทอลิกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย น าทา่นเดนิทางสู ่จตุรัสเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตัรัุสเมืองมาเก๊า และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศนูย์ประวตัิศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก 

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ารูปสามเหล่ียมยาวและเช่ือมต่อ , Largo ท า São Domingos ท่ีปลายด้านหนึ่งและ 

Avenida de Almeida Ribeiro ท่ีอ่ืนๆ ครอบคลุมพืน้ท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัรัุสได้รับการ

ตัง้ช่ือตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานท่ีนดัพบของชาวจีนและโปรตเุกสในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 ซึ่งตัง้อยู่

ตรงหน้าจตัรัุสท่ีอาคาร Leal Senado ตัง้อยู่ในปัจจุบนั สวนเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่ตรงกลางของจตัรัุสเนือ้เร่ืองรูป

ปัน้ทองสมัฤทธ์ิเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูปปัน้ถูกดึงลงในเหตกุารณ์ 12-3 

ขณะท่ี Mesquita เป็นผู้ รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจ านวนมาก น า้พถุกูสร้างขึน้และยงัคงยืนอยู่

ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจตัรัุสมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรีย์หลายแห่งได้รับการคุ้มครองดูแล

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 
 

 

เป็นอย่างดีโดยรัฐบาล แวะ ร้านขายของฝาก ทกุท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ช่ือและของฝากหมแูผ่น หมู

ฝอยได้จากท่ีน่ี หมแูผ่นรสตา่งๆ และเบอเกอร่ี เน่ืองจากมาเก๊าเป็นเมืองท่ีรวมเอาวฒันธรรมตะวนัจีนและ

โปรตเุกสเข้าด้วยกนั อาหารและขนมตา่งๆจึงได้มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกัน

หลายอย่างน าท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็นช่ือโรงแรมหรูในมา

เก๊า ภายในมีห้องพกัรับรองหลายพนัห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนท่ีนกัพนนั

และนักท่องเท่ียวระดับไฮโซมาเล่นกันเพ่ือความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพ่ือผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข 

ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในท่ีเดียวกัน และยังมี เรือกอนโดล่าบริการส าหรับผู้ ต้องการ

ล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาล่ี แบบจ าลองด้วยเช่นกัน ในส่วนท่ีเป็นตวัตึก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ

โรงแรมและคาสิโนนัน้ มีพืน้ท่ีมากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็น

โรงแรม ท่ีตัง้อยูแ่บบเด่ียวๆท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย และยงัเป็นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 ของโลก

อีกด้วย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และท่ีโดดเด่นท่ีสุด คงหนีไม่พ้นบน

เพดาน ท่ีวาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ส าหรับพืน้ท่ี ท่ีแบง่เป็นคาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตาราง

เมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับ

เคร่ือง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เคร่ือง และโต๊ะเล่นการพนนัอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยงัมีห้องโถงขนาด

ใหญ่ ท่ีมีท่ีนัง่มากถึง 15,000 ท่ีนัง่ ไว้ส าหรับการจดังานพิเศษ เช่น การจดักีฬาชกมวยนดัพิเศษตา่งๆ และ

การแขง่ขนับาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้าใครท่ีรักการช้อปปิง้นัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็น

สวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะท่ีน่ีได้จดัแบง่พืน้ท่ีให้นกัท่องเท่ียวได้ช้อปปิง้มากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่ง

เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ท่ีตัง้อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจ าลองแบบมาจาก

เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการลอ่งเรือชม

ความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่านี ้จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ท่ีอยู่

ภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย และท่ีโดดเด่นท่ีสุดในย่านช็อปปิง้นี ้คง

หนีไม่พ้นเพดานสีฟ้าสดใส ท่ีถกูเพนท์เป็นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนท่ีเดินช้อปปิง้อยู่นัน้ 

ลืมวนัลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการ

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%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


 
 

 

เสริมอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระดับการให้บริการท่ีท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหัวหน้าทัวร์) 

บริเวณเดียวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ หอไอ

เฟลแห่งเมืองมาเก๊า ท่ีน่ีจ าลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไว้ท่ีหน้าโรงแรม  ซึ่งมีขนาด

เล็กกวา่ของจริงประมาณ 1 เทา่ ความสงูเทียบได้กบัตกึ 33 ชัน้ (ยงัไมร่วมคา่ขึน้ลิฟต์ โดยจะมีคา่ใช้จ่ายใน

การชึน้ไปชมวิวในชัน้ตา่งๆ ดงันี ้Weekdays ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายไุม่

เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 เทา่นัน้ ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายไุมเ่กิน 12 ปี ราคา 68 

MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวนัหยุด) ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 และ 37  ผู้ ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็ก

อายไุม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผู้ ใหญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 88 MOP) 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พเิศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Air Asia เท่ียวบนิท่ี FD 767 ** ไมมี่บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ กรุณารับประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบนิ หรือ ทา่นสามารถเลือกซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มได้บนเคร่ืองบนิ ใช้เวลาบนิ

โดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ** 

23.55   เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและ 

ความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้นีเ้พื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการ

เดนิทาง 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ พักห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ต ่า

กว่า 18 ปี 

ห้องพัก

เดี่ยว เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบิน 

ท่านละ 

เดือน ตุลาคม 2562 

12-15 
ตุลาคม 

12OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

13-16 
ตุลาคม 

13OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

17-20 
ตุลาคม 

17OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

18-21 
ตุลาคม 

18OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

21OCT FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

19-22 
ตุลาคม 

19OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

20-23 
ตุลาคม 

20OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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



 
 

 

24-27 
ตุลาคม 

24OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

25-28 
ตุลาคม 

25OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

26-29 
ตุลาคม 

26OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

31 ต.ค.-3 
พ.ย. 

31OCT FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

เดือน พฤศจิกายน 2562 

02-05 
พฤศจิกายน 

02NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

07-10 
พฤศจิกายน 

07NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

09-12 
พฤศจิกายน 

09NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

12NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

14-17 
พฤศจิกายน 

14NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

17NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

16-19 
พฤศจิกายน 

16NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

19NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

21-24 
พฤศจิกายน 

21NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

24NOV FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

23-26 
พฤศจิกายน 

23NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

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



 
 

 

28 พ.ย.-01 
ธ.ค. 

28NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

01DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

30 พ.ย.-03 
ธ.ค. 

30NOV FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

เดือน ธันวาคม 2562 

12-15 
ธันวาคม 

12DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

15DEC FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

14-17 
ธันวาคม 

14DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

19-22 
ธันวาคม 

19DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

20-23 
ธันวาคม 

20DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

21-24 
ธันวาคม 

21DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

22-25 
ธันวาคม 

22DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

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

29 ธ.ค. – 1 
ม.ค. 

29DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

01JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 

30 ธ.ค. – 2
ม.ค. 

30DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

02JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 

31 ธ.ค. – 3
ม.ค. 

31DEC FD760 DMKMFM 0640-1020 

03JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 9,900 



 
 

 

       
                                   
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถงึ 2 
ปี ณ วันเดนิทางกลับ ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

** 
 

** ราคาเดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาตดิต่อสอบถามเป็นกรณีพเิศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดนิทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมท
สินค้าพืน้เมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหมิะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทัง้สิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

เดือน มกราคา 2563 

01-04 
มกราคม 

01JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 

04JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
17,999 20,999 3,900 9,900 

03-06 
มกราคม 

03JAN FD760 DMKMFM 0640-1020 

06JAN FD767 MFMDMK 2210-2355 
12,999 15,999 3,900 7,900 



 
 

 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ท่ีสถานะผู้เดนิทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง 

ขายเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะท่ีต้องการให้เพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีส์ได้ กรณีที่

โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชัน้Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน า้มนัทกุแหง่ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขท่ีทางบริษัท กบั สายการบิน Air 

Asia คือ อนญุาตให้ผู้ เดินทางทกุท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านัน้ 

และ สมัภาระท่ีถือขึน้เคร่ือง มีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เทา่นัน้ 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามท่ีรายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคณุภาพและความเหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ(กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม) 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

✓            รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป (มาตรา144)  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียว วงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายส่วนตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์

ในห้องและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  



 
 

 

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเคร่ืองบนิแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บนิ ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้อยูท่ี่สายการบนิเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว 

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

ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นี ้

ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

× ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศให้ย่ืนขอวีซ่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม

ท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ย่ืนธรรมดา 5 วนัท าการ) 2,550 บาท (ย่ืนแบบเร่งดว่น 3 วนัท าการ) 

3,150 บาท โดยย่ืนวีซา่ท่ีสถานทตูจีน  

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิเตม็จ านวน และตดัท่ีนัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไมไ่ด้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะต้องเดินทางใน

พีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตาม

ระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้

ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้จอง โปรแกรมท่ี

เดนิทาง , พีเรียดวนัท่ีเดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ท่ีทา่นสะดวก 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผู้ เดินทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง หน้าแรกท่ีมีรูปถ่าย และ ข้อมลูผู้ เดินทาง

ครบถ้วนชดัเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  



 
 

 

และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวโปรแกรมใด , 

พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่ือคู่พกัของท่าน(ในกรณีท่ีท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), 

เบอร์โทรศพัท์ท่ีสะดวกให้ตดิตอ่ กรณีท่ีทา่นไมส่ง่ส าเนาหนงัสือเดนิทาง หน้าแรกท่ีมีรูปถ่าย และ ข้อมลูผู้ เดนิทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่คา่เสียหายอนัเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินหรือ บตัรเข้าชมสถานท่ี

ตา่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดนิทาง 

• ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดนิทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดนิทางกระทันหัน 
เป็นเหตุให้ห้องพักดังกล่าวเหลือผู้พักเพียง 1 ท่าน  ผู้เดนิทางท่ีเหลือ 1 ท่านนัน้ จ าเป็นต้องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามอัตราค่าบริการในตารางข้างต้น 

• ยกเลิกการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดนิทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดนิทาง 15 วัน ก่อนวันเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น 

สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดนิทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 

วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 
 

 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่ เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี

เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋เคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เคร่ืองบิน

โปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง 

เรียกเงินคืนได้บางสว่น) ผู้ เดนิทางจ าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

• กรณีที่ ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติวาตภัย อคัคีภยั ทัง้ๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทาง

ท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนคา่ทวัร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กบั

ทา่น 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดังนี ้

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสียด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจ

คนเข้าเมืองห้ามเดนิทาง 

- กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซา่ อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 



 
 

 

 

เงื่อนไขส าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดนิทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได้ หากผู้ เดนิทางทกุ

ทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือให้ทกุท่านเดนิทาง

ตามความประสงค์ตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทาง หรือ เล่ือนการเดนิทางไปในพีเรียดวนัอ่ืน

ตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี ้กรุณาอยา่เพิ่งคอน

เฟิร์มลางาน  

• ในกรณีที่ ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า

กรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเท่ียวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะ

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้ เดินทางทกุท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง

กลบัถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส าหรับประทบัตราท่ีด่านตรวจคนออก และ เข้า

เมือง 

• เน่ืองจากการท่องเที่ยวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจงึขอสงวนสิทธ์ิ ทา่นไมส่ามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่นท่ีทา่นไมต้่องการได้รับบริการ  

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ 

และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดนิทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดนิทาง 

หรือ พาสปอร์ตของท่านช ารุด เชน่ เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง่ มีหน้าใดหน้าหนึง่หายไป มีกระดาษหน้า



 
 

 

ใดหน้าหนึง่หลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บิน หรือ เจ้าหน้าท่ีดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนงัสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย พร้อมกับ

แจ้งมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษัท

เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไม่ออกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีคา่ใช้จ่าย แตห่ากออกตัว๋เคร่ืองบิน

เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบิน

แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดินทาง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคญั 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋ วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั 

หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบริษัทจะพยายามให้ทา่นท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อยา่งท่ีดีสดุ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจ

ท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรือ อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความ

ลา่ช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุ

สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ท่ีนอกเหนือ

การควบคมุจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั 



 
 

 

• หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนคา่ใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมด

แล้ว 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกั

ในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

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

สงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว อาจไมมี่คา่ใช้จา่ยเพิ่ม หรือ 

หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทัง้หมด  



 
 

 

• บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเร่ิมแจกในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเว้นวนัอิสระจะไมมี่น า้ด่ืมแจก 

 
** เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


