
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – วดัอาม่า– เจา้แม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนตป์อล – เวเนเช่ียน – 

เดอะปาริเซียน – จูไห่ 

04.00 น พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์2 สายการบิน AIR ASIA พบ

เจา้หน้าท่ีท าการเช็คอินตัว๋ 

06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเกา๊ โดยเท่ียวบิน FD760  

10.20 น. ถึงสนามบิน มาเกา๊ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตรอ์ันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและ

ประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 

ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพ่ือติดต่อคา้ขายกบัชาวจีน และมาสรา้ง

อาณานิคมอยู่ในแถบน้ี ท่ีส าคัญคือชาวโปรตุเกสได้น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ท าให้มาเก๊า

กลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตัว จนเรียก

ไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” น าท่านเดินทางสู่ วดัอาม่า หรือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม ท่ีสรา้งข้ึน

เพ่ืออุทิศถวายใหก้บัอามา่ องคเ์ทพทิดาแห่งทอ้งทะเล ภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกั

เป็นรปูเรือส าเภาโบราณ เป็นสญัลกัษณท่ี์บ่งบอกวา่ บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่อาม่าย่างเทา้

ข้ึนสู่แผ่นดินมาเก๊า ดา้นหน้ามีรูปป้ันสิงห์โตอยู่  2 ตัว มีความเช่ือว่าหากหมุนลูกแกว้ท่ีอยู่ใน

ปากไปทางขวา 3  ครั้ง ใหท้่านท่ีเกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล น าท่านแวะชม 

เจา้แม่กวนอิมริมทะเล หรือเจา้แมก่วนอิมปรางคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 

18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดด

เป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง 

คือป้ันเป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตรเ์ป็นหน้าพระแมม่ารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะว่า



 

เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมา

เกา๊คืนใหก้บัจีน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)   

 

 

 

 

 

น าท่านชม วิหารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนต์ปอล ซ่ึงก่อตั้งในปี 

1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชีย

ตะวนัออก โบสถ์เซนต์ปอลสรา้งข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 

1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์ูกท าลายจนเหลือ

แต่ดา้นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าดา้นหน้าของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตล์

ผสมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันในโลก น าท่านเยี่ยมชม 

THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ

ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภายในพรอ้มสรรพดว้ย ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง 

และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด์แคนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 350 

รา้น ใหท้่านไดส้ัมผัสกบัภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ ท่าน

สามารถนัง่เรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรือจะ

เส่ียงโชคคาสิโน ซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  

ใหท้่านได้สัมผัสบรรยากาศของ  จากน้ันเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ท่ีจ าลองมาจาก

ฝรัง่เศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว้่าเป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุดใน

โลก โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไป

ชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของ

ฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมวิวไดต้ั้งแต่เวลา 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่จไูห่   

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (2)  



 

พกัท่ี  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง       ถนนคู่รกั The Lover’s Road – ชมรูปป้ันสาวงามหวีหน่ี”จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ – สวน

หยวนหมิงหยวน พรอ้มชมโชวสุ์ดอลงัการ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) นัง่รถผ่านชมทิวทศัน์ของถนนคู่รัก The 

Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรฐับาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมิ

ทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั ก็เพราะว่าภายใน

บริเวณถนนริมชายหาดแห่งน้ีไดม้ีการน าเกา้อ้ี หรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงได้

ช่ือวา่ถนนคู่รกั ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกั แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหน่ี” จูไห่ฟิชเชอร์

เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 

เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินคา้ยาประจ าบา้นของชาวจีน  “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณ

หลากหลายแกน้ ้ารอ้นลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  แวะใหท้่านไดเ้ยี่ยมชม 

ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้าจืดข้ึนช่ือของเมืองจีน   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)   

จากน้ันน าท่านแวะชม ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหมจีน   ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพาะผา้ห่มไหมท่ีห่ม

อุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้ารอ้น น าท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวน

จ าลองจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปักกิ่ง หลังถูกท าลายโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และ

เสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวงัหยวนหมิงใหม่ไดง้บประมาณก่อสรา้งถึง 600 ลา้น

หยวน  สรา้งข้ึนใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้ม

ดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม และมีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี

ขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง ส่ิงท่ีท าใหส้วนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับ

สวนเกา่ท่ีปักกิ่ง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวน

หยวนหมิงหยวนใหม ่จึงถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร ์

มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวติัศาสตร ์และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้ชม

ตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพ้ืนท่ี



 

ราบ ส่ิงก่อสรา้งต่างๆ สรา้งข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน  มีมากกว่า 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ 

สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว 

เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...เป็ดปักก่ิง (5)   

 จากน้ันชม โชวต์ระการตาดว้ยแสง สี เสียง ซ่ึงใชผู้แ้สดงกวา่ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยการ

แสดงชุดต่างๆ อาทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่น

ต่างๆ อีกมากมาย (หมายเหต:ุ หากกรณีฝนตก หรือเหตสุุดวิสยั ไม่สามารถดูโชวไ์ด ้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชวท่์านละ 40 เหรียญ) 

พกัท่ี  JINJIANG HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม วดัผู่โถว - เซ่ินเจิ้ น - Splendid Of China – ชอ้ปป้ิงหลอวู่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) จากน้ันน าท่านชม วัดผู่โถว นมสัการ

องคส์ังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ ์นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมสัการองค์

อมิตรพุทธเจา้เพ่ือการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพ่ืออายุยืนนานจากน้ัน

น าท่านชมโรงงานผลิตหยกท่ีข้ึนช่ือของประเทศจีน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) น าท่านชม Splendid Of China ภายในจ าลอง

สถานท่ีส าคญัๆของเมืองจีนว่ากนัว่าเมื่อมาเท่ียวเมืองจ าลองจีนเพียงวนัเดียวก็สามารถเขา้ใจ

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานกว่า 5,000 ปี ของจีนไดท้นัที เพราะท่ีน่ีไดจ้ าลองสถานท่ีส าคญั ๆ 

ของจีนไวด้ว้ยกนัมากมาย อาทิ ก าแพง เมืองจีน กองทหารดินเผาและมา้ศึกของของจิ๋นซีฮ่องเต ้

พระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัโปตาลาจากธิเบต รวมถึงสุสานและหลุมฝังศพของบุคคลส าคญั

ของจีนไมว่า่จะเป็นกษัตริยห์วงต้ี เจงกิสข่าน,ดร.ซุนยดัเซ็น นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีอนักวา้งขวางของ

เมืองจ าลองยงัมีอาหารนานาชนิดจากมณฑลต่างๆ ของจีนไวใ้หเ้ลือกล้ิมลอง รวมถึงซ่ึงการ

แสดงศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตา และการจดัแสดงงานหตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือ

กลบัไปเป็นท่ีระลึกไดอี้กดว้ย จากน้ันทั้งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตาแสดงกลางแจง้

ใหช้มอาทิ แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลังมา้ และใหท้่านไดช้ม 

หมู่บา้นวัฒนธรรม CULTURAL VILLAGE เป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองชีวิต ความเป็นอยู่ และ

วฒันธรรมของชนเผ่า น้อยใหญข่องมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจีน กวา่ 56 เผ่าการแสดง 



 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระการตา และการจดัแสดงงานหตัถกรรมท่ีสวยงามซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นท่ี

ระลึกไดอี้กดว้ย จากน้ันทั้งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอันตระการตาแสดงกลางแจง้ใหช้มอาทิ 

แสดงการรบของชาวมองโกเลียและการต่อสู่ผาดโผนบนหลงัมา้  

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (8) อาหารม้ือพิเศษ!! เป๋าฮ้ือ + ไวนแ์ดง 

 น าท่านเดินทางสู่ท่ีชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจิ้ น “Lowu City”คนไทยรูจ้กัในนาม

มาบุญครองเมืองไทยมีสินคา้มากมายหลายหมวดหมูใ่หท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากส าหรบัคน

ท่ีท่านรกัและตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้, กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณค์อมพิวเตอร ์ มีใหไ้ด้

เลือกสรรมากมาย ทุกช้ินลว้นเป็นของเลียนแบบ 

พกัท่ี  FX HOTEL  ระดบั 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่  เซ่ินเจิ้ น - ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยรถโคช้ จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพ่ือ

สกัการะเทพเจา้แชกง และใหท้่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่

รา้ยและ น าแต่ส่ิงดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ น าท่านเดินทางสู่ 

วดัหวงัตา้เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี โดย

ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพ่ือขอพรใหสุ้ขภาพแข็งแรง  ไรโ้รคภัยน าท่านเยี่ยมชม

โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดร้บัรางวลัอนัดับเยี่ยม และใชใ้นการ

เสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  น าท่านชมรา้นยาสมุนไพร เป็นสินคา้โอทอปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท้่าน

ไดช้มยาจีน ซ่ึงถือเป็นภมูิปัญญาพ้ืนบา้นของคนจีนในการใชย้ารกัษาโรค  



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนเนมต่างๆ  

จากน้ันอิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มักจะตั้งต้นกันท่ีสถานีจิมซาจุ่ย               

มีรา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรปูฯลฯและสินคา้แบบท่ีเป็น

ของพ้ืนเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาด

ใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือม

ติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถึงกนัได ้*อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั* 

21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD503 

23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** คณะยืนยนัการเดินทางท่ี 9 ท่านมีหวัหน้าทวัร ์

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

02-05 พฤศจกิายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500 

04-07 พฤศจกิายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500 



 

09-12 พฤศจกิายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500 

11-14 พฤศจกิายน 2560 9,999 9,999 9,999 4,500 

16-19 พฤศจกิายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500 

18-21 พฤศจกิายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500 

23-26 พฤศจกิายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500 

25-28 พฤศจกิายน 2560 10,999 10,999 10,999 4,500 

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 10,999 10,999 10,999 4,500 

31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61 19,999 19,999 18,999 5,500 

11-14 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

25-28 มกราคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

01-04 กุมภาพนัธ ์2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

03-06 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

08-11 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

10-13 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

15-18 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

16-19 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

17-20 มีนาคม 2561 12,999 12,999 11,999 4,500 

22-25 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

23-26 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

24-27 มีนาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

20-23 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

21-24 เมษายน 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 14,999 14,999 13,999 4,500 



 

03-06 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

10-13 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

11-14 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

12-15 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

17-20 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

18-21 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 พฤษภาคม 2561 13,999 13,999 12,999 4,500 

 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจนีเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง 

ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ, ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ ทางบริษัทฯ จงึอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาล

ทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทุกเมือง ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

 โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

 หมายเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท์่านใดสนใจสามารถซ้ือ

ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซ้ือ โดยไมม่ีการบงัคบัลุกทวัรท์ั้งส้ิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  



 
 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เขา้ประเทศจีน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่า

กรุ๊ป)      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

น าเท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 



 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด



 

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้ถือไดท้่าน

ละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 

 


