
              

 

    

 

ขา้มสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก 

 

 

มาเกา๊จูไห่ ฮ่องกง 3 วนั 2 คืน  



              

 

    

 

วนัแรก  ดอนเมือง – มาเกา๊ – วดัเจา้แม่กวนอิม –รา้นขนมพ้ืนเมือง – โบสถเ์ซนตป์อลล ์— เชนาโดส้แควร ์

- The Parisian -  The Venetian - จูไห่ 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคานเ์ตอรส์ายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่ 

10.20 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเกา๊ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD 762 

13.45 น. เดินทางถึงมาเก๊า  ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลดา้น

ตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น้ําเพิรล์  มีอาณาเขตติดกบัตาํบลก๊ง

เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และ

โคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกันด้วย

สะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (ขา้วเหนียวหมแูบบกล่อง) 

DAY PROGRAM  MEAL 

 B L D 

1 ดอนเมือง – มาเกา๊ - วดัเจา้แม่กวนอิม – รา้นขนมพ้ืนเมือง – โบสถ์

เซนตป์อลล ์— เชนาโดส้แควร ์- The Parisian - The Venetian - จูไห่ 

    

2 จูไห ่– สะพานสีจิ้ นผิง(สะพานเปิดใหม่ที่ยาวที่สุดในโลก) –ฮ่องกง- 

วดัแม่กวนอิมฮองฮาํ – วดัแชกงหมิว - วดัหวงัตา้เซียน-จวิเวอรี่ – ช้

อปป้ิงนาธาน - จูไห่  

    

3 จูไห ่- หว่ีหน่ี – ถนนคู่รกั –วดัผู่โถว – ชอ้ปป้ิงกงเป่ย – มาเกา๊ -  

ดอนเมือง  

    



              

 

    

นําท่าน เดินทางสู่วดัเจา้แม่กวนอิมซ่ึงเป็นวดัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในเกาะมาเก๊า"สกัการะเจา้แม่กวนอิม 

องคเ์จา้พ่อกวนอู เจา้แม่ทับทิม หรือ อาม่า เพ่ือความเป็นศิริมงคลนาํท่านเลือกซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า 

รา้นคา้ใหญ่ท่ีรวมส่ิงของพ้ืนเมืองท่ีมีเอกลกัษณข์องมาเก๊า เช่น ขนมผวัจา๋ เมียจา๋ ลูกอมรสนม นอกจากน้ี

ยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้นําเขา้จากอเมริกา ออสเตรเลียท่ีราคาถูก เน่ืองจากมาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี 

ดงัน้ันหากใครท่ีรบัประทานยาบาํรุงอยู่แลว้ ซ้ือท่ีรา้นคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมือนซ้ือท่ีประเทศตน้ทางจริงๆ 

ตัวอย่างสินคา้ช่ือดังไดแ้ก่ น้ํามนัตับปลาฉลามทะเลลึกบาํรุงสมอง และยาบาํรุงนมผ้ึง ท่ีมีสรรพคุณบาํรุง

อายุวฒันะและบาํรุงผิวพรรณใหเ้ต่งตึง หรือครีมรกแกะช่ือดงัท่ีคนไทยนิยมใชบ้าํรุงผิวหนา้ 

นําท่าน  ชม วิหารเซนตป์อล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถม์ีพิพิธภณัฑ์

จดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซึงโบสถเ์ซนตป์อลน้ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่

ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออก ...เดินทางสู่...เซนาโดส้แควร.์..สถานท่ีชอ้ปป้ิงใหญ่ใจกลางเมืองมาเก๊าภายใน

บริเวณตกแต่งดว้ยตึกอาคารอายุกว่า 400 ปี สรา้งโดยชาวโปรตุเกสท่ีอพยพมาตั้งหลกัแหล่งอยู่ในมาเก๊า

เมื่อครั้งอดีตงดงามตา 

ดว้ยพื้ นกระเบ้ืองซ่ึงนํามาจากยุโรปตกแต่งเป็นรูปเกลียวคล่ืนอนังดงาม 

ผ่านชม องครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง (Kun Iam Statue)ท่ีตั้งอยู่ริมทะเลเจา้แม่กวนอิมองคท์องสรา้งดว้ย

ทองสัมฤท ธ์ิทั้ ง อ งค์ มี คว ามสู ง  18เมตร  ห นักกว่ า  18ตัน 

ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดยาม

เย็นเป็นประกายเรืองรอง เหลืองอร่ามงดงามจบัตาแต่หากเพ่งมอง

ดูดีๆจะเห็นว่าเจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงคือป้ัน

เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่ว่ากลบัมีพระพกัตรเ์ป็น หน้าพระแม่มารี

ท่ีเป็นเช่นน้ีก็ เพราะว่าเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส ตั้งใจสรา้ง ขึ้ น

เพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน 

นําท่าน ผ่านชม The Parisian Macaoรีสอรท์แบบครบวงจรอนัเป็นผลงาน

ช้ินเอกจากวิสัยทัศน์ของ Sheldon G. Adelson มีกาํหนดเปิด

ใหบ้ริการในช่วงกลางเดือนกนัยายน 2559 รีสอรท์แห่งใหม่น้ีจะ

เพ่ิมความอลังการใหก้ับเมืองรีสอร์ทอย่าง Sands(R) Resorts 

Cotai Strip Macao ดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสวีทสุดหรูราว 3,000 หอ้ง 

นอกจากน้ันยังนํามนต์เสน่ห์ ความมหัศจรรย์ และกล่ินอายของ 



              

 

    

"นครแห่งแสงไฟ" อย่างกรุงปารีสมาสู่ มาเก๊าดว้ย  The Parisian Macao มีทุกอย่างท่ีคุณคาดหวงัว่าจะ

ไดร้ับจากรีสอร์ทในเครือของ Sands China ดว้ยส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ หอ้งพักและ

หอ้งสวีทราว 3,000 หอ้ง โดยหอ้งพกั 1 ใน 3 ของทั้งหมดมองเห็นวิวหอไอเฟลจาํลอง นอกจากน้ันยงัมี

หา้งสรรพสินคา้ Shoppes at Parisian ท่ีมีรา้นคา้บูติกมากกว่า 150 รา้น ทั้งรา้นเส้ือผา้แฟชัน่ของดีไซ

เนอรช่ื์อดังและของแบรนด์ชั้นนํามากมาย ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนใหนึ้กถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อนั

เล่ืองช่ือในกรุงปารีส แขกของรีสอรท์และนักท่องเท่ียวยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝรัง่เศส

ท่ีอดัแน่นทุกวนั อาทิ  

การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ําพุ เขา

วงกต และสระน้ําใสราวกระจก พรอ้มเพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตู ้เกม หรือนั่งสบายๆใน

รา้นอาหารเล็กๆก็ไดเ้ช่นกนั นับเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง 

จากน้ัน นําท่านสมัผัสบรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียThe Venetianภายในพรอ้มสรรพดว้ยส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีใหค้วามบันเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด์ พบกับรา้นคา้แบนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 

350 รา้นท่ีเปิดพรอ้มใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร กว่า 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ 

ท่ีท่านช่ืนชอบ พรอ้มใหท่้านไดส้มัผัสกบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทส

เคปสีสนัสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปสต์ั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอรท์ โอเต็ล(ไม่

รวมค่าล่องเรือ)  ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุตท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส 

สะพานรูปโคง้และลาํคลองคดเค้ียว 

นาํท่านเดินทางขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโคช๊ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน จูไห่ไดร้บั

การยกย่องจากสหประชาชาติใหเ้ป็น เมืองมหศัจรรย ์แห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน  (Amazing City in 

China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส  (มาเก๊า) ซ่ึงใชเ้ป็นด่าน

พรมแดนสู่ประเทศจีนสรา้งในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเขา้สู่จีนแผ่นดินใหญ่  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 

 โรงแรมท่ีพกั:365 Art Hotel,Vienna Hotel ,  หรือเทียบเท่า (เมืองจไูห่)  

 

 

 



              

 

    

วนัที่สอง จูไห่– สะพานสีจิ้ นผิง(สะพานเปิดที่ยาวที่สุดในโลก) – วดัแม่กวนอิมฮองฮาํ – วดัแชกงหมิว – วดั

หวงัตา้เซียน  จวิเวอรี่ – ชอ้ปป้ิงนาธาน  -  จูไห่  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเยี่ยมชมเดินทางสู่มาเกา๊โดยรถโคช้ขา้มสะพานสีจิ้ นผิงเช่ือมฮ่องกง-จูไห่-มาเกา๊ถือวา่เป็น

สะพานเปิดใหมท่ี่ยาวท่ีสุดในโลกเร่ิมเปิดใหบ้ริการเมื่อวนัท่ี 24 ตุลาคม เป็นวนัแรก โดยเป็นสะพานและ

อุโมงคข์า้มทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลกเป็นสะพานส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมฮ่องกงและเมืองต่างๆ ในพ้ืนท่ีเก

รทเตอร ์ เบย ์ หรือพ้ืนท่ีอ่าวกวางตุง้ ฮ่องกง และ มาเกา๊ (Greater Bay Area)ของจีนตอนใต ้ ช่วยใหก้าร

เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในเมืองมาเกา๊และมณฑลกวางตุง้มีความสะดวกสบายมากขึ้ นอีกทั้งยงัทาํ

ใหฮ่้องกงกลายเป็นศูนยก์ลางท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกจะไดเ้ดินทางมาสมัผสัภูมิภาคท่ีเต็มไปดว้ยความ

หลากหลายและน่าต่ืนตาต่ืนใจจากน้ันทาํท่านท่องเท่ียวซิต้ี ทวัร ์ชมเมืองมาเกา๊ 

 

 

นาํท่าน เดินทางไปยงั วัดแม่กวนอิมฮองฮาํวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873  เป็นวดัขนาด

เล็กท่ีมีชาวฮ่องกงศรทัธานับถือกนัเป็นอย่างมาก วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิมฮ่อง

ฮาํ ท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการใหกู้ย้ืมเงิน เช่ือกนัว่าท่านช่วยพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจของชาวฮ่องกง ผูค้นจึงนิยมมายืม

เงินทําธุรกิจจนสาํเร็จรํา่รวย รุ่งเรือง โดยใหท่้านอธิษฐานขอพรต่อหน้  าเจา้แม่กวนอิมฮองฮํา พรอ้มกับ

ระบุวนัเวลาในการขอพรดว้ย จากน้ันนําธนบตัรตามฐานะและศรทัธาท่ีเราจะนําเป็นส่ือในการขอพร เขียน

จาํนวนเงินท่ีตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกุลเงินยิ่งดีใหญ่ แลว้นําเงินใส่ในซองแดง ควรเตรียมซองแดงไปเอง นํา

ซองแดงไปวนรอบกระถางธูป วนขวาจาํนวน 3 ครั้ง แลว้เก็บซองแดงในกระเป๋าสตางค ์เป็นเงินขวญัถุง ถา้

ประสพความสาํเร็จตามท่ีมุง่หวงั ใหนํ้าเงินในซองแดงทาํบุญหยอดตูท่ี้วดัแห่งน้ีในโอกาสต่อไป วิธีไหวใ้หปั้ง 

ใหไ้ดโ้ชคลาภเงินทอง 



              

 

    

นาํท่านชม รา้นจวิเวลรี่ DAIMOND IN LOVEชมกงัหนันําโชค ทาํกงัหนัทุกช้ินวางตามหลกัฮวงจุย้โดยซินแซ 

ผ่านพิธีจากวดัแชกงหมิวฮ่องกง โดยไต๋ซือ ท่ีทําพิธีใหญ่ให ้อยากเฮง อยากรวย มีส่ิงดีๆเสริมฮวงจุย้ ตัว

ใบพดักงัหนัหมุนไดร้อบทิศทาง หมุนไปมาตามการเคล่ือนไหวของร่างกาย ดว้ยความเช่ือท่ีว่า กงัหนัช่วย

หมุนชีวิตพลิกผนั จากรา้ยกลายเป็นดี จะช่วยดึงดูดนําพาส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวิต ปัดเป่าส่ิงไม่ดีพดัออกไป พา

ชีวิตราบร่ืน เจริญกา้วหนา้ ทั้งหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ เงินทองวิ่งรบัทรพัยเ์หมือนกงัหนัท่ีลู่ลม 

นําท่าน เดินทางสู่ วัดแชกงหมิววดัท่ีชาวฮ่องกงใหค้วามเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนานสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงตํานาน

นักรบแห่งราชวงศซ์ง้เทพเจา้แชกง แม่ทัพปราบศึกท่ีกลา้หาญ ในกองทพัของท่านยามท่ีออกรบเพ่ือตา้น

ขา้ศึกศัตรูทุกทิศทางทุกๆครั้งท่านจะใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวด้า้นหน้ารถศึกนําขบวนใน

กองทัพของท่าน ซ่ึงท่านมีความเช่ือว่าเมื่อพกพาสัญลกัษณ์รูปกังหันน้ีไปณท่ีใดๆกังหันน้ีจะช่วยเสริมสิริ

มงคลนําพาแต่ความโชคดีมีอาํนาจเขม้แข็งเสริมกาํลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่านช่ือเสียงในการนําทพัสูศึ้กของ

ท่านจึงเป็นตาํนานมาจนทุกวนัน้ี 

 

วดัหวงัตา้เซียน (Wong Tai Sin Temple) ตั้งอยูใ่จกลางเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม 

และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดร้บัการดูแลอยา่งพิถีพิถนั วดัจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง 

(ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) อยูถ่นนหวงัตา้เซียน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา้

จีนหลายองคอ์ยา่งเทพเจา้หลกัของวดัคือเทพหวงัตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไมใ่ช่การขอ

ความรกัจากเทพเจา้องคน้ี์แต่อยา่งใด แต่เป็นการเดินมาขา้งๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง 

หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเส้ียวพระจนัทรอ์ยู่

ดา้นหลงัประทบัอยู ่ซ่ึงชาวจีนตอ้งมาขอพรความรกักนัท่ีน่ี โดย

การขอพรกบัเทพเจา้องคน้ี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุด

ระหวา่งพิธี 

เที่ยง  รบัประทาน ณ ภตัราคาร 

ชอ้ปป้ิง TsimShaTsui& Ocean Terminal ย่านจิมซาจุ่ย (tsimshatsui) 尖沙咀 เป็นย่านชอ้ปป้ิงช่ือดัง

ของเกาะฮ่องกง ท่ีคนไทยทัว่ ๆ ไปก็ตอ้งรูจ้กั และพูดกนัหนาหูติดปากมานาน ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าววิคทอ

เรีย ของฝั่งเกาลูน ฮ่องกง เมื่อพูดถึงจิมซาจุ่ย ทุกคนก็ตอ้งนึกถึง ถนนนาธาน ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่จิมซาจุ่ยไป



              

 

    

จนถึงย่านปร๊ินซ์ เอ็ดเวิรด์ นับเป็นถนนสายช็อปป้ิงอย่างแทจ้ริง และเป็นเสน่หอ์ย่างหน่ึงของฮ่องกง ท่ีทั้ง

สองฟากฝั่งของถนน จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งเส้ือผา้แบรนดเ์นมช่ือดงัทัว่โลก เคร่ืองหนังชั้น

ดี หา้งสรรพสินคา้ทนัสมยั รา้นอาหารและภตัตาคารสุดหรู โรงแรมตั้งแต่ระดบัเกสตเ์ฮา้ส ์ไปจนถึงระดบั 5 

ดาวการเร่ิมเดินช็อปป้ิง มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถานี 

จิมซาจุ่ย เดินไปตามถนนนาธาน ผ่านสถานี JORDAN, YAU MA TEI, MONG KOK ซ่ึงบริเวณหมงก๊กน้ี มี

รา้นขายของทั้งเคร่ืองหนัง, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ และสินคา้แบบท่ีเป็นของ

พ้ืนเมืองฮ่องกง อยูด่ว้ย และตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมาย เป็นท่ีตั้งของตลาดปลาทอง, ตลาดสุภาพสตรี, 

ตลาดกลางคืน, ตลาดคา้หยก ถนนคนเดิน และอ่ืนๆ อีกมากมาย และบริเวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนน

แคนตั้น มี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้

เรียงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนั สามารถเดินทะลุถึงกนัได ้ภายในมีขนาดใหญ่มากจนถึงขั้นเรียก

กนัวา่ หา้งสรรพสินคา้เขาวงกต ภายในหา้ง จะเป็นช็อปป้ิง มอลลท่ี์มีรา้นคา้ทุกแบบ และทุกแบรนดจ์ากทัว่

โลกจาํหน่าย รวมไปถึงหา้งขายของเด็กเล่นช่ือดงั TOY R'US ซ่ึงหากเดินออกจาก OCEAN TERMINAL ไป

ทางดา้นหลงั จะเป็นบริเวณ OCEAN HARBOR ซ่ึงในช่วงสุดสปัดาห ์จะเป็นท่ีจอดสาํหรบัเรือสาํราญระดบั

โลกจากถนนแคนตั้น เดินมายงัซาลิสบิวร่ี บริเวณใกลเ้คียงกนัติดกบัอ่าววิคทอเรีย จะเป็นท่ีตั้งของสถานท่ี

น่าเท่ียวมากมาย เช่น พิพิธภณัฑอ์วกาศ, ศูนยว์ฒันธรรม, พิพิธภณัฑศิ์ลปะฮ่องกง, ท่าเรือเฟอรร่ี์, หอ

นาฬิกา 

ไดเ้วลานดัหมายนาํท่านเดินกลบัสู่จูไห่ 

 โรงแรมท่ีพกั:365 Art Hotel,Vienna Hotel ,  หรือเทียบเท่า (เมืองจไูห่)  

วนัที่สาม จูไห่ - หว่ีหน่ี – ถนนคู่รกั – วดัผู่โถว – ชอ้ปป้ิงกงเป่ย – มาเกา๊ - ดอนเมือง  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์เมืองจูไห่หว่ีหน่ีเป็นรูปป้ันนางฟ้า  ถือ

ไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยู่ริม

ชายหาด ท่ีทางรฐับาลจูไห่ไดต้กต่างภูมิทัศน์  ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ

สาํหรบัพกัผ่อน และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รกั เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริม

ชายหาดแห่งน้ีได ้มีการนําเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงทาํมาสาํหรบั 2 คนนัง่เท่าน้ัน จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รกั 



              

 

    

นําท่านกราบนมสัการส่ิงศักด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนับถือ ณ วัดผู่โถวซ่ือ นมสัการองคส์งักระจาย เพ่ือ

ความอุดมสมบรูณ ์นมสัการเจา้แม่กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมสัการองคอ์มิตรพุทธเจา้ เพ่ือการมีสุขสวสัดี

และ นมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์เพ่ืออายุยืนนาน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรจีน หรือบวัหิมะใหท่้าน ไดร้บัฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้ง

ใหท่้านไดร้บับริการนวดฝ่าเทา้โดยไมต่อ้งเสียค่าใชจ้่าย รา้นผา้ไหมและ หยก 

พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใตด้ินกง๊เป่ยตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ 

มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชั้นนําต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เน่ืองจาก

สินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัมาเกา๊โดยรถโคช๊ 

ไดเ้วลานดัหมาย นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.40น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD767 

00.30+ น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ... 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทดัรดั มีลอ้ สาํหรบัลากได ้เพ่ือสะดวกแก่การเดินทาง 

 

หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออก

ตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์หรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ถา้หากไม่มีการ

แจง้ทางบริษทัก่อนทาํการออกตัว๋ภายในหากไฟตมี์การเปล่ียนแปลงหรือกรุป๊ไม่คอนเฟิมเดินทางทางบริษทัจะ

ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสิ้ น 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กต ่ากว่า 18 ปี 
ท่านละ 

พกัเดี่ยว 

ไฟต์บิน วนัเดินทาง 
760/767 13-15 พ.ค.62 8,977 11,977 4,500 
760/767 3-5 มิ.ย.62 8,977 11,977 4,500 
760/767 28-30 ส.ค.62 8,977 11,977 4,500 
760/767 16-18 ต.ค.62 9,977 12,977 4,500 
760/767 6-8 พ.ย.62 8,977 11,977 4,500 

ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) สอบถามราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1.  ตามนโยบายของรฐับาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดใหม้ีการ 3ประชาสมัพนัธสิ์นคา้

พ้ืนเมืองใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ  บวัหิมะ, หยก, ยางพารา ,ผลิตภณัฑจ์ากไผ่, จิวเวอร่ี, 

ป๊ีเซ่ียะ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  

รา้นรฐับาลทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยูก่บั

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ินหากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่า

ทวัรเ์พิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง *** 

2.  ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าดาํเนินการยืน่เอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพื่อเขา้เมืองจนี หากชาํระแลว้ไม่สามารถคืน

เงินส่วนน้ีได ้

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาใเดนิทางได้ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือ

การเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้า
ของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกนัตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่าอยู่นอกเหนือควาควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณชิย์หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น) 
โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 



              

 

    

3.  กรณีที่ทางประเทศจนีมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท ประกาศฉุกเฉินหรือ เน่ืองดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตาม (ทางบริษทัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทาํเอกสารวีซ่าที่ชาํระมาแลว้ทุกกรณี) เป็นเหตไุม่สามารถเขา้ด่าน 

จูไห่/เซินเจิ้ นได ้ทางบริษัทจะตอ้งปรบัเปล่ียนการแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 

3.1 หากมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงโปรแกรมตอ้งเขา้พกัท่ีมาเก๊า หรือ ฮ่องกง และเพ่ิมค่าใชจ้่ายลูกคา้จะตอ้งทํา

การชาํระเพ่ิมทุกกรณี ค่าใชจ้่ายส่วนต่างตามความเป็นจริง 

3.2 หากมีความจําเป็นต้องทําวีซ่าเด่ียว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจากประเทศไทยลูกคา้จะเป็นผู้ชําระค่าวีซ่า/ค่า

ดาํเนินการหรือลูกคา้สามารถยื่นวีซ่าเองได ้การทาํวีซ่าเด่ียวเอกสารจดัส่งบริษัทก่อนการเดินทางไม่ตํา่กว่า 10 

วนัทาํการก่อนการเดินทาง (ไมร่วมวนัหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย)์ หากใหท้างบริษัทยื่นใหลู้กคา้จะตอ้งชาํระ

เพ่ิม 1,800 บาท 

3.3 กรณีตอ้งทําวีซ่าหน้าด่าน (ไม่ใช่วีซ่ากรุ๊ปประเภท 144) ลูกคา้ท่ีสามารถยื่นวีซ่าไดพ้าสปอรต์ตอ้งเคยเดินทาง

มาแลว้ไม่ตํา่กว่า 1 ครั้ง พาสปอรต์ตอ้งทาํก่อนปี 2017 สาวประเภทสองไม่สามารถยื่นวีซ่าประเภทน้ีได ้ ชาํระ

ค่าบริการเพ่ิมตามความเป็นจริง 

4.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทัวร ์ ไดท้าํร่วมกนัเพ่ือมีการลงรา้นตามนโยบายการ

ท่องเท่ียว ใหล้งรา้นแต่ไม่มีการบงัคบัซ้ือแต่อย่างใดและเด็กที่อายุนอ้ยกว่า 18 ปีจาํเป็นตอ้งชาํระเงินเพิ่มท่านละ 

3,000.- บาท 

5.  เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ทาง ฮ่องกง จีน และ ผูจ้ดัทวัร ์ ไดท้ําร่วมกนั ส่วนของวีซ่ากรุป๊ประเภท 140 

หรือ 144 : หากมีลกูคา้ยกเลิกเดินทาง ติดธุระต่างๆ ใหลู้กคา้แจง้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วนั ทาํการ เน่ืองจากทาง

บริษัท ต้องทําการถอนรายช่ือวีซ่ากรุ๊ปออก เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาทําการหน้าด่านแลว้จะมีผลกระทบต่อ

โปรแกรมทวัร ์ และในกรณี ส่วนหอ้งพกั : หากลกูคา้ลดจาํนวนคนเดินทางใหแ้จง้ก่อนเดินทาง 7 วนัทาํการ เพื่อ 

 

 จดัการปรบัเปล่ียนหรือลดจาํนวนหอ้งพกั ตามความเหมาะสม หากลูกคา้ไม่แจง้ ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บเงินเพ่ิม

หากท่านนอนพกัเด่ียว 

6.  ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) หากเดินทางเป็นครอบครวั 4 ท่าน/หรือหอ้งละ 2 ท่าน แต่ ณ วนั

เดินทาง มีเหตุจาํเป็นที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกันกับคณะได ้ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ จดัหอ้งใหเ้ป็น หอ้ง TRIPLE หอ้งละ3ท่าน/ หรือมีค่าใชจ้่ายเรียกเก็บเพิ่มค่าหอ้งพกัเดี่ยว สาํหรบั

ท่านที่เดินทาง 2 ท่าน แตอ่ีก 1ท่านไม่สามารถเดินทางได ้

7. ส่งหนา้พาสปอรต์ พรอ้มชาํระเงิน ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขช่ือผูเ้ดินทางได ้กรณีส่งหน้าบตัรประชาชน ตอ้งสะกด

ตรงตามท่ีส่งมาเท่าน้ัน กรณีมีเล่มพาสปอร์ต  ช่ือท่ีส่งมาสะกดไม่ตรงกับบตัรประชาชนท่ีส่งในครั้ งแรกไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้ฉะน้ันลกูคา้จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนช่ือเอง 

 

 

 

 



              

 

    

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามนั  

2. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

4. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

6. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

8. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก. ขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมั  

9. ราคารวมภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 

1. ค่าดาํเนินการยื่นเอกสารวีซ่ากรุป๊ ประเภท 144 เพื่อเขา้เมืองจีน ท่านละ 1,500 บาท ชาํระพรอ้มค่าทวัร์ 

(หากชาํระแลว้ไม่สามารถคืนเงินส่วนน้ีไดทุ้กกรณีเป็นค่าดาํเนินการยื่นเอกสาร เน่ืองจากเป็นทัวรร์าคา

พิเศษ)  

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ  และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น  1,500 บาท /ท่าน/ทริป ( เด็ก – ผูใ้หญ่ เท่ากนั )  ชาํระวนัแรกที่

สนามบิน 

4. ค่าทิปคนหวัหนา้ทวัรต์ามความเหมาะสม ไม่บงัคบั ข้ึนอยูก่บัความพอใจในการตอบแทนการบริการ  

5. โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

6. กรณีชาวต่างชาติ ไมไ่ดถื้อพาสปอรต์ไทย กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

7. วีซ่าเด่ียวสาํหรบัชาวต่างชาติผูเ้ดินทางตอ้งชาํระและจดัการเองท่ีสถานฑูต 



              

 

    

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวยื่นจากไทยเขา้ประเทศจีน หรือค่าวีซ่าประเภทอ่ืนๆ เช่นวีซ่า 140/ยื่นเด่ียวหนา้ด่าน (ท่ี

ไมใ่ช่วีซ่ากรุป๊ประเภท 144 ) 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์  

ชาํระมดัจาํท่านละ 3,000 บาทชาํระส่วนที่ก่อนเดินทาง 30 วนั และส่งหนา้พาสปอรต์หลงัทาํการจอง พรอ้มแจง้สลิ

ปการโอนเงิน  

 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์  

เน่ืองจากเป็นราคาทวัรโ์ปรโมชัน่เม่ือชาํระแลว้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางไดทุ้กกรณี  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู ่  นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

 

7. กรณีที่ทางประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ทุกประเภท เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม (ทางบริษทัจะไม่มี

การคืนเงินค่าบริการทาํเอกสารวีซ่าทุกกรณี) **กรณีทาํวีซ่าเด่ียว** ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศจนี ในกรณีที่ทาง

รฐับาลจนีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการทาํวีซ่าเดี่ยวจากไทยเพ่ิม ท่านละ 

1,800 บาท 

 
 
 

 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมข้ีอสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 

หากท าการจองแล้วและช าระค่าใช้จ่ายแล้ว 
ให้เข้าใจตรงกนัว่าลูกค้ายอมรับเง่ือนไขทุกประการ 

 


