
 
 

 

มาเก๊า จูไห่ เซนิเจิน้ ฮ่องกง 

 
 

 

เดินชมหมูบ้่านวฒันธรรม – ชมโชว์ – ทานเป่าฮือ้ – เป็ดปักก่ิง – ไวน์แดง  

สวนหยวนหมงิหยวน –ชมโชว์วฒันธรรมจีน – ตลาดใต้ดนิกงเป่ย     

 วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน 
 

 

 

 



 
 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - มาเก๊า – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย    พิเศษ!! 
เมนูเป่าฮือ้และไวน์แดง                                               (-/-/D)                                                                                                                        

 
07.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน 

หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ศลุกากร ดา่นตรวจคนเข้าเมือง  

10.20 ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ 

FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบิน หรือ ท่าน

สามารถเลอืกซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัว่โมง 35 นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าเมืองไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทกุทา่นจ าเป็นต้องรับผิดชอบสมัภาระและดแูล ทรัพย์สนิสว่นตวัผา่นด่านด้วยตวัทา่น

เอง ** 

น าท่านเดินทางสู ่สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มี

ช่ือเสียงมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบนัหากล่าวถึงพระราชวงัฤดูร้อนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน  แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดูร้อนตัง้อยู่ที่

หยวนหมิงหยวนมากอ่น แตห่ลงัจากถกูเผาท าลาย พระราชวงัฤดรู้อนจึงถกูสร้างใหมท่ี่อี๋เหอหยวนพระราชวงัฤดรู้อนท่ีหยวนหมิง

หยวนถกูสร้างขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดิคางซี และถกูเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบกุของกองทพัองักฤษในช่วงสงคราม

ฝ่ินครัง้ที่สองปัจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เป็นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากที่เหลือนัน้มีแต่

พระราชวงัสว่นที่สร้างเป็นแบบยโุรปซึ่งใช้หินสร้างเท่านัน้ สว่นอาคารแบบจีนดัง้เดิม ซึ่งใช้ไม้สร้างนัน้ไมเ่หลือซากเลย จนท าให้

คนคิดวา่พระราชวงัที่น่ีแต่เดิมเป็นแบบยโุรป ทัง้ที่จริงๆสว่นนีเ้ป็นเพียงสว่นน้อย แต่พืน้ที่สว่นใหญ่ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะที่

กว้างใหญ่รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสร้างพระราชวงัในหยวนหมิงหยวนขึน้มาใหม่ เหมือนกับที่ท ากับสิ่งก่อสร้างหลายแห่งใน

ปักก่ิง แต่สดุท้ายก้ตดัสนิใจเหลือซากเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ า บริเวณที่เรียกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี ้

ที่จริงแบ่งเป็นสามสว่นใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบนัทางเข้าหลกัของที่นี่อยู่ที่ฉ่ีชุนหยวน  
น าท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง ส ีเสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น เฉียนหลง



 
 

 

ฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธีต่างๆ (หมายเหต ุ: หากกรณีที่ฝนตก หรือเหตุ

สดุวิสยั ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขออนญุาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน)  

จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้สินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกับการ

ตอ่รองสนิค้าราคาถกูทัง้ กระเป๋า ก้อปปีแ้บรนด์เนมดงัตา่งๆ หรือเลอืกซือ้เสือ้ผ้า ถงุเท้า รองเท้า เคร่ืองประดบัส าหรับคณุผู้หญิง 

   

 

 

 

 

 
ค ่า           บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป่าฮือ้และไวน์แดง 

พักที่         365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 2 จูไห่ – เมอืงฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเคร่ืองประดับ – ร้านหยก – ถนนนาธาน – ย่านจิม
ซาจุ่ย – เซินเจิน้   พิเศษ!! เมนูห่านย่าง                                     (B/L/-)                                                                 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอร่ี เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Hong 

Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใต้ของประเทศ

จีน ในทางภมูิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น า้จูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จกัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและ

ทา่เรือธรรมชาติลกึ มีเนือ้ที่ 1,104 กม. และประชากรกวา่เจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยูอ่าศยัหนาแนน่ท่ีสดุเขตหนึง่ในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุม่อื่น ประชากรสว่นใหญ่ที่พดูภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจาก

มณฑลกวางตุ้งที่อยูต่ิด ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผน่ดินใหญ่ตัง้แต่คริสต์

ทศวรรษ 1930 

น าทา่นเดินทางสู ่ วัดแชกงหมวิ หรือ วัดกงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึง่ที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลือ่มใส

ศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงต านานแหง่นกัรบราชวงศ์ซง่ ในสมยัที่ประเทศจีนยงัไมไ่ด้รวมประเทศเป็นปึกแผน่เฉก

เช่นปัจจบุนันี ้แตล่ะแคว้น ตา่งปกครองกนัเองและมีการตอ่สู้เพื่อช่วงชิงอาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมิว ศาลของทา่นแช

กง ซึง่มีประวตัิเลา่ตอ่กนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมีนกัรบเอกช่ือ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทกุแคว้นเขตแดนแผน่ดินใหญ่ตา่งก็ย า

เกรงตอ่ก าลงัพลที่กล้าหาญในกองทพัของทา่น ยามที่ออกรบเพือ่ต้านข้าศกึศตัรูทกุทิศทาง ทกุๆครัง้ ทา่นใช้สญัลกัษณ์รูปกังหนั 



 
 

 

4 ใบพดัติดไว้ด้านหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหลา่ทหารกล้า มีความเช่ือวา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันีไ้ป ณ ที่ใดๆ 

กงัหนันีจ้ะช่วยเสริมสริิมงคล น าพาแตค่วามโชคดี มีอ านาจเข้มแข็ง เสริมก าลงัใจให้แก่กองทพัของทา่น ช่ือเสยีงในการน าทพัสู้

ศกึของทา่นจงึเป็นต านานมาจนทกุวนันี ้เมื่อ 300 กวา่ปีที่แล้วเดมิทีวดันีเ้ป็นวดัเลก็ๆ เป็นวดัที่เกา่แก่และอนรัุกษ์โบราณสถานซึง่

อยูท่างด้านหลงัของเรือนใหม ่วดัเรือนใหมส่ร้างเสร็จในปี 1993 บนเนือ้ที่ 50,000 ตารางฟตุ ด้านในมีรูปปัน้สงูใหญ่ของทา่นแช

กงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแหง่นี ้ ซึง่ทางด้านข้างมีอาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมีกงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองด้านละตวั 

ประชาชนทีเ่ข้าวดัแชกงจะต้องหมนุกงัหนั หรือที่เรียกวา่ "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแตส่ิง่ดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ทา่นจะออก

จากวดัจะต้องตีกลองให้เสยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริิมงคล  

น าทา่นเดินทางสู ่วัดหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ช่ือวา่เป็นวดัไหว้พระสละโสด และเสีย่งเซียมซีสดุแมน่ ตัง้อยู่

ใจกลางเมือง โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดแูลอยา่งพิถีพิถนั วดัจีนขนาด

ใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮอ่งกง (ฝ่ังแผน่ดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัต้าเซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึง่วดัแหง่นีเ้ป็นท่ี

ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อยา่งเทพเจ้าหลกัของวดัคือเทพหวงัต้าเซียน แตเ่ปา้หมายของคนโสดอยากมีคูไ่มใ่ชก่ารขอ

ความรักจากเทพเจ้าองค์นีแ้ตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการเดินมาข้างๆ ซึง่จะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก

โหลว เป็นรูปปัน้สทีองมีเสีย้วพระจนัทร์อยูด้่านหลงัประทบัอยู ่ ซึง่ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกนัที่น่ี โดยการขอพรกบัเทพเจ้า

องค์นีต้้องใช้ด้ายแดงผู้นิว้เอาไว้ไมใ่ห้หลดุระหวา่งพธีิ 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

น าทา่นเดินทางสู ่โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซือ้ เคร่ืองประดบัท่ีสวยงาม ไมเ่หมือนใคร เป็นของฝาก

ไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซือ้เป็นส าหรับเสริมดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมีลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหนัลมที่มี

ช่ือเสยีงและเป็นท่ีนิยมกนัทัว่โลก ที่ถือก าเนิดขึน้ท่ีนี่ น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก  (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชม

สนิค้าโอท๊อปขึน้ช่ือของเมืองจีน  

จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ที่ยา่น จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิค้า

แบรนด์เนมจากทัว่ทกุมมุโลกทา่นจะได้เลอืกซือ้สนิค้าประเภทตา่งๆ อยา่งเตม็อิ่มจใุจ ไมว่า่คณุจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ

งบประมาณเทา่ใด ศนูย์การค้าชัน้เลศิของฮ่องกงแหง่นี ้ มีทกุสิง่ทีค่ณุต้องการ ศนูย์การค้าที่กว้างขวางเหลา่นีเ้ป็นแหลง่รวมห้อง

เสือ้ จ าหนา่ยสนิค้าแยรนด์เนม จากดีไซเนอร์ช่ือดงัจากทัว่ทกุมมุโลก อีกทัง้ยงัเป็นท่ี ที่คณุ สามารถจะอิ่มเอมกบัอาหารชัน้เลศิ 

บรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกบัร้านอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรือเลอืกช้อป ปิง้ที่ โอเช่ียน เทอร์มินลั (Ocean Terminal)  แหลง่รวม 

สนิค้า Brand Name ชัน้น าทีม่ใีห้เลอืกชม และช้อปมากกวา่ 700 ร้าน เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 

DKNY , Mark & Spencer หรือเลอืกซือ้ของฝากให้คณุน้องๆ หนูๆ  ได้ที่ Toy’s R Us 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าเพื่อสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 
น าทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิน้ โดยรถไฟ  

เป็นหนึง่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมอืงเซินเจิน้ เป็นเมืองชายแดนริมฝ่ังตรงข้ามกบัเกาะฮ่องกง มี

พืน้ท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิน้แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ เขตเมืองเซินเจิน้ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิน้ และเขตมณฑลเซิน

เจิน้ สมยัก่อนเมืองเซินเจิน้เป็นเพยีงหมูบ้่านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถกูคดัเลอืกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้มีความ

เจริญ และความทนัสมยัภายในเมืองนีม้ากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรัพย์ อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ 

พร้อมทัง้จ านวนประชากรก็เพิ่มขึน้เป็น 2 เทา่ 

พักที่        SHANSHUI TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
       เซินเจิน้ – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ –    
       หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะ  
       ธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                                     (B/L/D)                 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอ ูสญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย์ ความกตญัญ ูความจงรักภกัดี 

ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีทา่นเปรียบเสมือนตวัแทนของความเข้มแขง็เด็ดเดี่ยวองอาจไมค่ร่ันคร้ามตอ่ศตัรู ทา่นเป็น

คนจิตใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มีสติปัญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถึงขอให้ทา่นชว่ยอดุช่องวา่ง

ไมใ่ห้เพลีย่งพล า้แก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบรูณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสตัย์ หรือบริวารท่ีไว้ใจได้นัน่เอง ดงันัน้ 

ประชาชนคนจีนจงึนิยมบชูา และกราบไห้ทา่นเพื่อความเป็นสริิมงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุๆ ด้าน น าทา่นเดินทางสู ่

ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูย์รวมสนิค้าพืน้เมืองทีม่ีช่ือเสยีง คณุภาพดีของเมือง น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์สมุนไพรจีน 

บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูย์รวมสนิค้าพืน้เมืองทีม่ีช่ือเสยีง คณุภาพดี

ของเมืองจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากได้ที่น่ี               

น าทา่นเดินทางสู ่หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหลง่ละลายทรัพย์ของนกัช้อปปิง้ เป็นห้างช้อป

ปิง้ขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิน้ แหลง่ช้อปปิง้ที่ดงึดดูขาช้อปทัง้หลาย นกัช้อปปิง้สว่นใหญ่จะเรียกที่น่ีวา่ มาบญุครองของเมือง

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


 
 

 

จีน ที่น่ีจะเหมือนมาบญุครองบ้านเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ข้างในตกึจะมสีนิค้าพืน้เมืองมากมาย กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า ซึง่เป็นสนิค้า

เลยีนแบบแบรนด์เนมสารพดัยี่ห้อช่ือดงัๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุช่ี อามานี่ หลยุส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ท่ีนี่มี

วางขายให้เลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็มี แตไ่มเ่กิน 10,000 บาท ของไทยแนน่อน สว่นนาฬิกาข้อมือ 

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

ของจริงเหลา่นีม้คีวามคล้ายคลงึเหมือนกนักบัของจริงเป็นอยา่งมาก เหมือนกนัแทบจะทกุกระเบยีดนิว้ เรียกวา่เหมือนกนัอยา่ง

กบัแกะก็วา่ได้ แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจริงกบัของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึท าให้สนิค้าเลยีนแบบเหลา่นีข้ายดิบขายดเีป็น

อยา่งมาก 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านชาวจีนพืน้เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนกุรวมทัง้สองพืน้ท่ี (Splendid 

China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะท้อนให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์วฒันธรรมศิลปะ

สถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสยัของชาติตา่งๆ เป็นสวนสาธารณะทีม่ีทิวทศัน์ทีใ่หญ่ที่สดุแหง่หนึง่ของโลกในปริมาณของ

ภาพจ าลองที่ท าซ า้ อทุยานได้รับการพฒันาและจดัการโดย บริษัท การทอ่งเทีย่วและการทอ่งเที่ยวรายใหญ่ China Travel 

Service หมูบ้่านชาวจีนท่ีสวยงาม  

น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็นศนูย์แสดงชีวิตความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรมของชนเผา่น้อยใหญ่ ท่ี

กระจายตามมณฑลตา่งๆ ทัว่ประเทศจีน ที่ใหญ่ที่สดุภายในหมูบ้่านวฒันธรรมมีที่อยูอ่าศยัของชนเผา่ตา่งๆ ท่ีสร้างเทา่ขนาดจริง 

24 แหง่ จากทัง้หมด 56 เผา่ทัว่ประเทศ ทา่มกลางมวลไม้และสายน า้ที่ร่มร่ืนสวยงามมีชนเผา่เจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการ

แสดงกิจกรรม ประจ าเผา่ให้ชม เช่น การเย็บปักถกัร้อย การท าขนม การร้องร าท าเพลง พร้อมทัง้ชมโชว์ศิลปวฒันธรรม จีนอนั

ตระการตา   

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง  
พักที่        SHANSHUI TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 4 เซินเจิน้ - จูไห่ - ถนนคู่ รัก - สาวงามหวีหน่ี - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ 
– ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า           (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่ รัก (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึง่ทางรัฐบาล

เมืองจไูหไ่ด้ตกแตง่ภมูิทศัน์ ได้อยา่งสวยงามเหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ และที่ได้ช่ือวา่เป็นถนนคูรั่ก เพราะวา่ภายใน

บริเวณถนนริมชายหาดแหง่นีไ้ด้มีการน าเก้าอี ้หรือม้านัง่ซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เทา่นัน้ จึงได้ช่ือวา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นท่ีนิยม

ของบรรดาคูรั่ก มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

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

อา่วเซียงห ูสร้างขึน้จากหินแกรนติทราย เป็นรูปแกะสลกัสงู 8.7 เมตร น า้หนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวีหนีสาวงามทีย่ืนถือไขม่กุ 

บิดเอวพลิว้ ริว้ชายผ้าพดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถึงมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์รุ่งเรือง

แหง่เมืองจไูหน่ัน่เอง ไมว่า่ใครไปเมืองจไูห ่ก็ต้องแวะเวียนกนัไปเยีย่มเธอ  น าทา่นเดินทางสู ่วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน 

(Putuoshan Temple) ดินแดนอนัศกัดิ์สทิธ์ิของพระโพธิสตัว์กวนอิม พทุธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสตัว์มีมากมาย พระ

โพธิสตัว์กวนอมิคืออวตารหนึง่หรือภาคหนึง่ของพระอมิตาภพทุธเจ้า ซึง่พระโพธิสตัว์กวนอิมเป็นมหาบรุุษ เมื่อเสด็จโปรดสตัว์ให้

พ้นทกุข์จะทรงนิรมติพระองค์ไปตามภพภมูิ พระโพธิสตัว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพนัมือพนัตา , ปาง 11 

หน้า และ ปางที่เป็น “เจ้าแมก่วนอิม” ที่คนจีนเรียกวา่ “อาเนีย้” เป็นต้น เช่ือกนัวา่พระโพธิสตัว์กวนอิมมีที่ประทบัอยูท่ี่ดินแดน

ศกัดิ์สทิธ์ิ บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึง่เดินทางไปประเทศจีนเพื่อ

ศกึษาธรรมขากลบัได้เชิญองค์เจ้าแมก่วนอิมกลบัมาด้วย ระหวา่งทางเจอพายจุงึต้องแวะพกัที่เกาะแหง่หนึง่เป็นเวลานานมาก 

จนเช่ือวา่องค์เจ้าแมฯ่จะไมไ่ปท่ีไหน ประสงค์จะอยูท่ี่เกาะแหง่นี ้จงึได้สร้างศาลเพื่อประดษิฐานองค์เจ้าแมก่วนอิม เกาะแหง่นีจ้ึง

กลายเป็นท่ีตัง้ของปชูนียสถานอนัศกัดิ์สทิธ์ิ เปรียบเช่นท่ีประทบัของเจ้าแมก่วนอมิตามต านานเดิม และเกาะแหง่นีค้ือ “เกาะผูถ่่อ

ซาน” (โพท้อซวั) หนึง่ในสีภ่เูขาพระพทุธอนัยิ่งใหญ่ของจีน    

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทกุท่านจ าเป็นต้องรับผิดชอบสมัภาระและดแูลทรัพย์สินสว่นตวัผา่นด่าน
ด้วยตวัท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of 
the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปาก
แม่น า้จูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จกัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนือ้ที่ 1,104 กม. 

และประชากรกวา่เจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยูอ่าศยัหนาแนน่ท่ีสดุเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ชาติจีน 
และ 6.4% มาจากกลุม่อื่น ประชากรสว่นใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้ งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้ งที่อยู่ติด ซึ่งประชากร
จ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตัง้แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง **  



 
 

 

น าท่านเดินทางสู ่วัดอาม่า หรือเรียกอีกช่ือว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ที่สดุในมาเก๊า ค าว่า "อาม่า" นี ้เป็น
ที่มาของค าวา่ "มาเก๊า" ในปัจจบุนั สืบเนื่องมาจาก เมื่อนกัเดินทางชาวโปรตเุกส เดินทางมาขึน้ฝ่ังที่มาเก๊าตรงบริเวณวดันี ้ แล้ว
ได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนีช่ื้อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนีเ้ร่ือยมา จนสุดท้าย 
กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัที่เก่าแก่ที่สดุในมาเก๊า และนบัวา่เป็นวดัดงัในมาเก๊าที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้กนั
มากที่สดุ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิงตัง้แตปี่ ค.ศ. 1488 อีกทัง้วดัอาม่าแหง่นีย้งัได้รับการบนัทกึจากองค์กร UNESCO  ให้เป็น 
1 ในมรดกโลกอีกด้วย ภายในวดัมีองค์อาม่าหรือเจ้าแมท่บัทิมเป็นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริิมงคลให้กบัตวัเองและ
ครอบครัวโดยบชูาด้วยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบวัคูเ่พื่อขอพรเร่ืองคูค่รอง-คนรัก ภายในวดัมีก้อนหินขนาดใหญ่แกะสลกัเป็น
รูปปเรือส าเภาโบราณ เช่ือกนัวา่หากพกธนบตัรท่ีน าไปลบูกบัภาพจ าลองเรือแกะสลกับนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเท
มา 
น าทา่นเดินทางสู ่ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตอูนัโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน 

(เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถกูไฟไหม้และพายไุต้ฝุ่ นถลม่ในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพียงซากประต ูเดิมเคยเป็นโบสถ์ส าคญั

ของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสอุิต ในสมยันัน้ เป็นหนึง่ในโบสถ์คาทอลกิที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย น า

ทา่นเดินทางสู ่จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจตัรัุสเมืองมาเก๊า และเป็นสว่นหนึง่ของ Unesco ศนูย์ประวตัศิาสตร์ของ

มาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้ารูปสามเหลีย่มยาวและเช่ือมตอ่ , Largo ท า São Domingos ที่ปลายด้านหนึง่และ 

Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลมุพืน้ท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัรัุสได้รับการตัง้ช่ือตาม Leal 

Senado ซึง่เป็นสถานท่ีนดัพบของชาวจีนและโปรตเุกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึง่ตัง้อยูต่รงหน้าจตัรัุสที่อาคาร Leal Senado 

ตัง้อยูใ่นปัจจบุนั สวนเลก็ๆ ท่ีตัง้อยูต่รงกลางของจตัรัุสเนือ้เร่ืองรูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเ่หนือเสา

หินดงึดาบ รูปปัน้ถกูดงึลงในเหตกุารณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้ รับผิดชอบการตายของทหารจีนควงิจ านวนมาก น า้พถุกู

สร้างขึน้และยงัคงยืนอยูใ่นปัจจบุนั สว่นใหญ่ของอาคารรอบๆจตัรัุสมีสไตล์ยโุรปและอนสุาวรีย์หลายแหง่ได้รับการคุ้มครองดแูล

เป็นอยา่งดีโดยรัฐบาล แวะ ร้านขายของฝาก ทกุทา่นสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ช่ือและของฝากหมแูผน่ หมฝูอยได้จากที่นี่ หมู

แผน่รสตา่งๆ และเบอเกอร่ี เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจีนและโปรตเุกสเข้าด้วยกนั อาหารและขนมตา่งๆ

จึงได้มีรสชาติทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอยา่งน าทา่นเดินทางสู ่เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า (The 

Venetian Macau) เป็นช่ือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพกัรับรองหลายพนัห้อง มีห้องคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ 

และมีคาสโินท่ีนกัพนนัและนกัทอ่งเที่ยวระดบัไฮโซมาเลน่กนัเพื่อความสนกุสนาน มากกวา่เลน่เพือ่ผลาญทรัพย์เชิงอบายมขุ 

ตลอดจนมีแหลง่จบัจา่ยระดบัโลกรวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั และยงัมีเรือกอนโดลา่บริการส าหรับผู้ ต้องการลอ่งเรือในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอิตาลี ่แบบจ าลองด้วยเชน่กนั ในสว่นท่ีเป็นตวัตกึ ซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มีพืน้ท่ีมากถงึ 980,000 ตาราง

เมตร สงู 40 ชัน้ จนได้รับการบนัทกึสถิติวา่เป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยูแ่บบเดี่ยวๆที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย และยงัเป็นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่

ที่สดุเป็นอนัดบั 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถกูออกแบบตามสไตล์อิตาเลยีน และที่โดดเดน่ท่ีสดุ คงหนีไมพ้่นบน

เพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อยา่งวิจิตรบรรจง ส าหรับพืน้ท่ี ท่ีแบง่เป็นคาสโินนัน้ มีมากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบง่เป็น 4 โซน

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%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


 
 

 

ใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกบัเคร่ือง Slot Machines อีกกวา่ 3,400 เคร่ือง 

และโต๊ะเลน่การพนนัอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยงัมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นัง่มากถงึ 15,000 ที่นัง่ ไว้ส าหรับการจดังานพิเศษ เช่น 

การจดักีฬาชกมวยนดัพิเศษตา่งๆ และการแขง่ขนับาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้าใครที่รักการช้อปปิง้นัน้ การมาเยือนเวเนเชียน 

มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จดัแบง่พืน้ท่ีให้นกัทอ่งเที่ยวได้ช้อปปิง้มากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่

เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าแบรนด์เนม กวา่ 350 ร้าน ที่ตัง้อยูร่ายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศ

อิตาล ีพร้อมกบัเรือกอนโดลามากกวา่ 50 ล า ส าหรับนกัทอ่งเทีย่วที่ต้องการลอ่งเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบ

เต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลา่นี ้จะลอ่งไปตามคลอง 3 คลอง ท่ีอยูภ่ายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกบัทะเลสาบด้านนอกอกี

ด้วย และที่โดดเดน่ท่ีสดุในยา่นช็อปปิง้นี ้คงหนีไมพ้่นเพดานสฟีา้สดใส ท่ีถกูเพนท์เป็นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้

คนที่เดินช้อปปิง้อยูน่ัน้ ลมืวนัลมืคืนกนัไปเลยทีเดยีว (ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรือกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการ

เสริมอื่นๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัการให้บริการท่ีทา่นต้องการ สามารถติดตอ่สอบถามได้ที่หวัหน้าทวัร์) บริเวณเดียวกนั จะเป็น 

เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จกักนัในนามของ หอไอเฟลแหง่เมืองมาเก๊า ท่ีนี่จ าลองหอไอเฟลจาก

เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไว้ที่หน้าโรงแรม ซึง่มขีนาดเลก็กวา่ของจริงประมาณ 1 เทา่ ความสงูเทียบได้กบัตกึ 33 ชัน้ บน

หอไอเฟลแหง่นี ้มีร้านอาหารสดุหรู และ จดุชมววิอยู ่เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 ที่น่ีมีห้องพกัสงูสดุถงึ 

3,000 ห้อง ไมร่วมสว่นตา่งๆ ของโรงแรมตัง้แตส่ปา Health Club สระวา่ยน า้ คาสโิน และโรงละครขนาดความจถุงึ 1,200 ที่

นัง่ ตกแตง่อยา่งหรูหราลงตวัสไตล์อิตาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโินท่ีแท้จริง โดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส เมืองคลาสสคิตลอดกาลที่ขึน้ช่ือด้านความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสร้างช่ือก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดย

เราจะต้องไปซือ้ตัว๋ทีช่ัน้ 5 ในร้านขายของที่ระลกึ Shop 550 (ยงัไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต์ โดยจะมีคา่ใช้จา่ยในการชึน้ไปชมววิในชัน้

ตา่งๆ ดงันี ้Weekdays ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชมวิวในชัน้ 

7 เทา่นัน้ ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวนัหยดุ) ตัว๋ชมวิวในชัน้ 

7 และ 37  ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ชมวิวในชัน้ 7 เทา่นัน้ ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , 

เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี ราคา 88 MOP) 

 

 

 

 

 



 
 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

22.40  ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia  

เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบนิ กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบิน หรือ 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาที ** 

00.30   เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ 

ประทบัใจ 

**รายละเอียดไฟล์ทบนิ โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบนิ , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทุกครัง้ก่อน

ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบนิ

ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

รายละเอียดเที่ยวบิน ราคา ผู้ใหญ่ ท่าน

ละ (พัก 1 ห้อง 2 

ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ (เดก็ต ่า

กว่า18มีเตียง) 

ห้องพักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบนิ 

ท่านละ 

เดือนมกราคม 2562 

05 – 08 มกราคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

10 – 13 มกราคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

17 – 20 มกราคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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



 
 

 

                                         
** อัตราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / 

ต่อลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นีท่้านสามารถ
ให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุ ่ากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทวัร์ โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

23 – 26 กุมภาพนัธ์  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

เดือนมีนาคม 2562 

02 – 05 มนีาคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

09 – 12 มนีาคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

16 - 19 มีนาคม  
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

23 – 26 มนีาคม 
FD762 DMKMFM 1020-1345 

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

เดือนเมษายน 2562 

11 – 14 เมษายน  
FD762 DMKMFM 1005-1345 

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

25 – 28 เมษายน 
FD762 DMKMFM 1005-1345 

FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 4,000 6,900 



 
 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจนีและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสนิค้าพืน้เมือง ในนาม
ของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจ
ของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / ร้าน 
 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตวั หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเคร่ืองส าอางค์ หมอ 

พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอรา

คาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีส์ได้ กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

 

อัตราค่าบริการนี ้รวม 

 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปและกลบัพร้อมคณะ ตามรายการท่ีระบ ุชัน้Economy Classรวมถึงคา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีน า้มนัทกุแหง่ 

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินใบใหญ่ ตามเง่ือนไขที่ทางบริษัท กบั สายการบิน Air Asia คือ อนญุาตให้ผู้

เดินทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เทา่นัน้ และ สมัภาระที่ถือขึน้เคร่ือง มีน า้หนักไม่เกิน 

7 กิโลกรัม เทา่นัน้ 

✓ คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบ ุ 

✓ คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้

โรงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคณุภาพ

และความเหมาะสม 

✓ คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม) 

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓            รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านส าหรับนักท่องเที่ยว (มาตรา144)  

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

 
 
 
 
 



 
 

 

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวัของผู้ เดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่โทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซกัรีด คา่มินิบาร์ในห้องและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบิน และ รุ่นของ

เคร่ืองบินแตล่ะไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้อยูท่ี่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

× คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

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

รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทัง้นีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทนัหนัก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ 

1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วนัท าการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งดว่น 3 วนัท าการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซา่ที่สถานทตูจีน  

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ 
 

• กรุณาท าการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 45 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงนิมัดจ า เต็มจ านวน และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับ

ยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากทา่นมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม ่นัน่หมายถึง

วา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  

• เมื่อทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวนัที่

เดินทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ท่ีทา่นสะดวก 

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้ เดินทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้ เดินทางครบถ้วนชัดเจน 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

โดยลงลายมือช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบช่ืุอคู่พกั

ของทา่น(ในกรณีที่ทา่นเดินทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์โทรศพัท์ที่สะดวกให้ติดตอ่ กรณีที่ทา่นไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หน้าแรกที่มี



 
 

 

รูปถ่าย และ ข้อมลูผู้ เดินทาง ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่ค่าเสียหายอนั

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกลุ และ อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินหรือ บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ใดๆ ทัง้สิน้ 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 
 

• ยกเลกิการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกั

คา่ใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน 

การจองที่พกั ฯลฯ 

• ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหนึ่งให้ทา่นได้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจ

คนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย

ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไม่คืน

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตัว๋เคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์

ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืนได้บางสว่น) 

ผู้ เดินทางจ าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้  

• กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติวาต

ภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ที่สายการบิน หรือในสว่นของการบริการทางประเทศที่ทา่นเดินทางทอ่งเที่ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่นืคา่ทวัร์ทัง้หมด หรือบางสว่นให้กบัทา่น 



 
 

 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมสีิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่

ถกูต้อง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

-  

เงื่อนไขส าคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึน้ต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทกุท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหมอ่ีกครัง้ ทัง้นี ้กรุณาอยา่เพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

• ในกรณีที่ ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เป็น

ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวนัละ 10 

ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้ เดินทางทกุทา่น จะต้องมีอายคุงเหลอือยา่งน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะต้องมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรับประทบัตราที่ดา่นตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

• เน่ืองจากการท่องเที่ยวในครัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธ์ิ 

ทา่นไมส่ามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางสว่นท่ีทา่นไมต้่องการได้รับบริการ  

• กรณีที่ท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ และ จะไม่สามารถ

คืนเงนิค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

ของท่านช ารุด เช่น เปียกน า้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยก

ระหว่างสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า เมือง มี

สิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณี

ช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยนัด้วย 



 
 

 

พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยนัการเปลีย่นแปลงข้อมลูหนงัสอืเดินทาง หากทา่นได้สง่เอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณี

ท่ียงัไมอ่อกตัว๋เคร่ืองบิน จะสามารถเปลีย่นแปลงได้ไมม่ีคา่ใช้จ่าย แตห่ากออกตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ซึ่งโดยสว่นใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออก

เดินทาง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคญั 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนั

เดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บ 

• เกี่ยวกับการจัดที่ น่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่ทัง้นีแ้ละ

ทัง้นัน้ ทางบริษัทจะพยายามให้ทา่นท่ีมาด้วยกนั ได้นัง่ด้วยกนั อยา่งที่ดีสดุ 

• ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อง

เดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อาจอยูค่น

ละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 

หรือไมว่า่จะด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่นอกเหนือการควบคมุจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยั

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

• หากในวนัเดินทาง สถานท่ีทอ่งเที่ยวใดที่ไมส่ามารถเข้าชมได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนค่าใช้จ่าย 

เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถกูเก็บคา่ใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทัง้หมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุด

งาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

• เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  



 
 

 

• รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง  หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง หรือ

ตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ มิฉะนัน้บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จดัก ากบัเทา่นัน้ 

• กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี่ยว อาจไมม่ีคา่ใช้จา่ยเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บ

ตามจริงทัง้หมด  

• บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเร่ิมแจกในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัสดุท้าย ของการเดินทาง ยกเว้นวนัอิสระ

จะไมม่ีน า้ดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ทัง้หมดนีแ้ล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


