
 

 

MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจ้ิน ฮ่องกง อิ่มบญุ สุขใจ 
เดินทาง เดือน กันยายน 2562 
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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ข้ึนเครือ่งทีส่นามบินดอนเมือง (DMK) 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก. และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

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

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย                                                                                                                       
(-/-/D)                                            

03.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์

เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวก

ตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: 

ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

06.40 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia 

เที่ยวบินที่ FD 760 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนข้ึน

เครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 35 

นาที ** 

10.20  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่า

เมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

หลังผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

หรือ 

07.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์

เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวก

ตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้ค้าแนะน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ: 

ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและ

จับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

10.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia 

เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนข้ึน



 

 

เครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้ เวลาบินโดยประมาณ 3 ช่ัวโมง 35 

นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่า

เมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

หลังผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจ้าเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล ทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่าน

ด้วยตัวท่านเอง ** 

น้าท่านเดินทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบันหากล่าวถึงพระราชวังฤดูร้อนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน  แต่สมัยก่อน

พระราชวังฤดูร้อนต้ังอยู่ที่หยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูกเผาท้าลาย พระราชวังฤดูร้อนจึงถูกสร้างใหม่ทีอ่ีเ๋ห

อหยวนพระราชวังฤดูร้อนที่หยวนหมิงหยวนถูกสร้างข้ึนในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาท้าลายลงในปี 

1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามฝิ่นครั้งที่สองปัจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพัง

ที่เป็นร่องรอยของพระราชวังเก่า โดยซากที่เหลือนั้นมีแต่พระราชวังส่วนที่สร้างเป็นแบบยุโรปซึ่งใช้หินสร้างเท่านั้น 

ส่วนอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซึ่งใช้ไม้สร้างนั้นไม่เหลือซากเลย จนท้าให้คนคิดว่าพระราชวังที่นี่แต่เดิมเป็นแบบยุโรป 

ทั้งที่จริงๆส่วนน้ีเป็นเพียงส่วนน้อย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่รัฐบาลจีนเคยมีแผนทีจ่ะ

สร้างพระราชวังในหยวนหมิงหยวนข้ึนมาใหม่ เหมือนกับที่ท้ากับสิ่งก่อสรา้งหลายแห่งในปักกิ่ง แต่สุดท้ายก้ตัดสินใจ

เหลือซากเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจ้า บริเวณที่เรียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนน้ีที่จริงแบ่งเป็น

สามส่วนใหญ่ๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเข้าหลักของทีน่ี่อยู่ที่ฉ่ีชุนหยวน  น้า

ท่านชมโชว์ วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง สี เสียง ซึ่งเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิเช่น 

เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธีต่างๆ (หมายเหตุ : หาก

กรณีที่ฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถชมโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชม

โชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมือนเดินอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนาน

กับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า 

เครื่องประดับส้าหรับคุณผู้หญิง 

ค่่า           บริการอาหารค่า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนเูปา่ฮื้อและไวน์แดง 

พักท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

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

    ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ยา่นจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น  พิเศษ เมนูหา่นยา่ง                    (B/L/-)                                                                                                        
เช้า          บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผ่านสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก จูไห่ – ฮ่องกง 

(แบบ seat in coach คือเป็นรถประจ่าทาง นั่งรวมกับผู้โดยสารท่านอ่ืน ) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) 

เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้้าจูเจียงและทะเลจีนใต้

โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากร

กว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน 



 

 

และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก้าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่ง

ประชากรจ้านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ที่ประชาชนชาวจีนให้ความ

เลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงต้านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยทีป่ระเทศจีนยังไม่ได้รวม

ประเทศเป็นปกึแผ่นเฉกเช่นปจัจบุันน้ี แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสู้เพือ่ช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ 

ต้านาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เป็นแมท่ัพ

ปราบศึก ทกุแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ย้าเกรงต่อก้าลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพือ่

ต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สญัลกัษณ์รูปกังหนั 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกน้าขบวนในกองทัพ เหล่า

ทหารกล้า มีความเช่ือว่าเมื่อพกพาสญัลักษณ์รูปกงัหันน้ีไป ณ ที่ใดๆ กังหันน้ีจะช่วยเสริมสิรมิงคล น้าพาแต่ความโชค

ดี มีอ้านาจเข้มแข็ง เสรมิก้าลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ช่ือเสียงในการน้าทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นต้านานมาจนทุก

วันน้ี เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดน้ีเป็นวัดเลก็ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนรุักษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางด้านหลังของ

เรือนใหม่ วัดเรอืนใหมส่ร้างเสรจ็ในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็น

เทพประจ้าวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว 



 

 

ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกงัหัน หรือทีเ่รียกว่า "กังหันน้าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่

ท่านจะออกจากวัดจะต้องตกีลองใหเ้สียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสริิมงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ยงเซียมซี

สุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการดูแล

อย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน 

ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้า

เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ 

ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว  เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลัง

ประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้

หลุดระหว่างพิธี 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านยา่ง 

น้าท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร 

เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเปน็ส้าหรบัเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น 

เป็นรูปกังหันลมที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือก้าเนิดข้ึนที่นี่ น้าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade 

Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปข้ึนช่ือของเมืองจีน  

น้าท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคลส้าคัญที่มี

ส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวู้ดแห่งตะวันออก" 

หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกช่ือดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถ่ินและต่างชาติ 

อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดาราที่มีช่ือเสียง  

คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์ดัง พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรีย  

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นใหท้่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ่งเป็นแหล่ง

รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทกุมุมโลกท่านจะได้เลือกซือ้สินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมี

รสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าช้ันเลิศของฮ่องกงแหง่นี้ มีทุกสิง่ที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่

กว้างขวางเหล่าน้ีเป็นแหล่งรวมห้องเสื้อ จ้าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม จากดีไซเนอร์ช่ือดงัจากทั่วทุกมมุโลก อีกทั้งยงั

เป็นที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรเูลือกอรอ่ยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือ

เลือกช้อป ปิ้งที่ โอเช่ียน เทอร์มินลั (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สินค้า Brand Name ช้ันน้าที่มีให้เลือกชม และช้

อปมากกว่า 700 ร้าน เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , DKNY , Mark & Spencer หรอืเลือกซื้อ

ของฝากให้คุณน้องๆ หนูๆ  ได้ที่ Toy’s R Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  อิสระอาหารค่่าเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

น่าทุกท่านขา้มดา่นสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ  

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับ

เกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิน้ สมัยก่อนเมืองเซนิเจิน้เป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือก

ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษท้าให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ 

อาคารส้านักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมทั้งจ้านวนประชากรก็เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

พักท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

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


 

 

วันท่ี 3 

       เซินเจิ้น – วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซน็ 
       เตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อม 
       โชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักก่ิง                                                                         
(B/L/D)                                                                                                                                                        

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความ

จงรักภักดี ความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่น

คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็

หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้ างเคียงที่

ซื่อสัตย์ หรือบริวารที่ไว้ใจได้น่ันเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อ

ตนเองและครอบครัวในทุกๆ ด้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง น้า

ท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese Latex Shop) 

ศูนย์รวมสินค้าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากได้ที่นี่         น้า

ท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรัพย์ของนักช้อปปิ้ง 

เป็นห้างช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ของเมืองเซินเจิ้น แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่

ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสูง  5 ช้ัน ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมือง



 

 

มากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อช่ือดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชช่ี 

อามาน่ี หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 

หยวนก็มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬิกาข้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 

หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด้วยความที่สินค้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้มีความคล้ายคลึง

เหมือนกันกับของจริงเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่าเหมือนกันอย่างกับแกะก็ว่าได้ แยก

ไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงท้าให้สินค้าเลียนแบบเหล่าน้ีขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทั้งสอง

พื้นที่  (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะท้อนให้เห็นถึง

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติต่างๆ เป็นสวนสาธารณะที่มีทิวทัศน์

ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจ้าลองที่ท้าซ้้า อุทยานได้รับการพัฒนาและจัดการโดย บริษัท การ

ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวรายใหญ่ China Travel Service หมู่บ้านชาวจีนที่สวยงาม  

น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็นศูนย์แสดงชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชน

เผ่าน้อยใหญ่ ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน ที่ใหญ่ที่สุดภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมมทีี่อยู่อาศัยของชนเผา่

ต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง 24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่าทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้้าที่ร่มรื่นสวยงามมี

ชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การต้อนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจ้าเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การท้าขนม การ

ร้องร้าท้าเพลง พร้อมทั้งชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา   

ค่่า  บริการอาหารค่า่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง  

  น้าท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช 

พักท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

 



 

 

วันท่ี 4 

     จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอามา่ – ซากโบสถ์เซนต์   

     ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนเีชียน มาเก๊า – เดอะปารีเซยีน –                    

     สนามบนิมาเกา๊ – กรุงเทพ(ดอนเมือง)                                                                                   
(B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง

ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ช่ือว่าเป็นถนน

คู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการน้าเก้าอี้ หรือม้าน่ังซึ่งท้ามาส้าหรับ 2 คนน่ังเท่านั้น จึงได้

ช่ือว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก มาพักผ่อนกันมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ์ของเมือง

จูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สร้างขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวี

หนีสาวงามที่ยืนถือไข่มุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ้าพัดพลิ้ว อุ่นรอยยิ้มทั้งบนใบหน้าถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง ไม่ว่าใครไปเมืองจูไห่ ก็ต้องแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิของพระโพธิสัตว์

กวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์มีมากมาย พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของ

พระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไป

ตามภพภูมิ พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน้า และ ปางที่เปน็ 

“เจ้าแม่กวนอิม” ที่คนจีนเรียกว่า “อาเนี้ย” เป็นต้น เช่ือกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีที่ประทับอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ 

บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อ

ศึกษาธรรมขากลับได้เชิญองค์เจ้าแม่กวนอิมกลับมาด้วย ระหว่างทางเจอพายุจึงต้องแวะพักที่เกาะแห่งหนึ่งเป็น

เวลานานมาก จนเช่ือว่าองค์เจ้าแม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงค์จะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จึงได้สร้างศาลเพื่อประดิษฐานองค์

เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิ เปรียบเช่นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมตาม

ต้านานเดิม และเกาะแห่งนี้คือ “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพท้อซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ่ของจีน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจ้าเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สิน
ส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝั่งทางใต้ของประเทศ



 

 

จีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้้าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รู้จักในสกายไลน์ (skyline) 
ขยายและท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัย
หนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่
ที่พูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก้าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจ้านวนมากหนีสงครามและการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง **  
น้าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกช่ือว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ค้าว่า 
"อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค้าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาข้ึนฝั่ง
ที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ช่ือว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึง
เรียกประเทศน้ีเรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วัดอาม่าเป็น 1 ใน 3 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า และนับว่า
เป็นวัดดังในมาเก๊าที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้กันมากที่สุด สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัด
อาม่าแห่งนี้ยังได้รับการบันทึกจากองค์กร UNESCO  ให้เป็น 1 ในมรดกโลกอีกด้วย ภายในวัดมีองค์อาม่าหรือเจ้า
แม่ทับทิมเป็นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรือ
เทียนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรัก ภายในวัดมีก้อนหินขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปปเรือส้าเภาโบราณ เช่ือ
กันว่าหากพกธนบัตรที่น้าไปลูบกับภาพจ้าลองเรือแกะสลักบนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้าท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มา

เก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝุ่นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก

ประตู เดิมเคยเป็นโบสถ์ส้าคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เป็นหนึ่ง

ในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย น้าท่านเดินทางสู่ จตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเก๊า 

และเป็นส่วนหนึ่งของ Unesco ศูนย์ประวัติศาสตร์ของมาเก๊ามรดกโลก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสามเหลี่ยมยาว

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%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


 

 

และเช่ือมต่อ , Largo ท้า São Domingos ที่ปลายด้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื่นๆ ครอบคลุม

พื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสได้รับการตั้งช่ือตาม Leal Senado ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวจีน

และโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado ตั้งอยู่ในปัจจุบัน สวนเล็กๆ 

ที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเรื่องรูปปั้นทองสัมฤทธ์ิเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยู่เหนือเสาหินดึงดาบ รูป

ปั้นถูกดึงลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะที่ Mesquita เป็นผู้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจ้านวนมาก น้้าพุถูก

สร้างขึ้นและยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตล์ยุโรปและอนุสาวรีย์หลายแห่งได้รับการ

คุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีโดยรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมข้ึนช่ือและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรสต่างๆ 

และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆ

จึงได้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่างน้าท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มา

เก๊า  (The Venetian Macau) เป็นช่ือโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีห้อง

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน 

มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรพัย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโด

ล่าบริการส้าหรับผู้ต้องการลอ่งเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจ้าลองด้วยเช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตึก ซึ่ง

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%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


 

 

เป็นที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็น

โรงแรม ที่ตั้งอยู่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และยังเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย 

ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวย

เอาไว้อย่างวิจิตรบรรจง ส้าหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็นคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ 

Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 

เครื่อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไว้ส้าหรับการ

จัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็นต้น และถ้าใครที่รักการช้อป

ปิ้งนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จัดแบ่งพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช้

อปปิ้งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ตั้งอยู่รายรอบของแกรนด์ 

คาเนล ซึ่งจ้าลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ล้า ส้าหรับนักท่องเที่ยว

ที่ต้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหล่าน้ี จะล่องไปตามคลอง 3 

คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปปิ้งนี้ คง

หนไีม่พ้นเพดานสีฟ้าสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท้าให้คนที่เดินช้อปปิ้งอยู่นั้น ลืมวันลืม

คืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่

กับระดับการให้บริการที่ท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็น เดอะ ปารี

เชียง มาเก๊า (The Parisian Macao) หรือที่รู้จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่นี่จ้าลองหอไอเฟล

จากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้

กับตึก 33 ช้ัน (ยังไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการช้ึนไปชมวิวในช้ันต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวใน

ช้ัน 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 

98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 และ 

37  ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในช้ัน 7 เท่านั้น ผู้ใหญ่ราคา 118 

MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

22.10  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน  

Air Asia เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไม่มีบริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้

เรียบร้อยกอ่นข้ึนเครือ่งบิน หรือ ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 

2 ช่ัวโมง 45 นาที ** 

23.55   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ 

ความประทบัใจ 

 

**รายละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูท้ายโปรแกรม** 

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจา่เป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหนา้ท่ีของบริษัท ทุก

ครั้งก่อนท่าการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมี

ไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

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

ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั ท้ังนี้
ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเด็กอายุต่า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน) 

ก่าหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ พักห้อง

ละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็กต่่ากว่า 

18 ปี 

ห้องพักเด่ียว 

เพ่ิม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน 

ท่านละ 

เดือน กันยายน 2562 

05-08 
กันยายน  

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 

07-10 
กันยายน 

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 

12-15 
กันยายน 

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 

13-16 
กันยายน 

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 

19-22 
กันยายน 

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 

21-24 
กันยายน 

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 

5,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 

8,555 

(ไม่รวมค่าวีซ่า) 
3,900 7,900 



 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพ่ิมจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรุณาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพ้ืนเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ่าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคา
ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกร้านจา่เปน็ต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังสิน้ และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้ารา้นรัฐบาลจนีทุกเมือง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจา่นวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 
 

** กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเปน็ เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสา่อางค์ 

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรณุาติดต่อเจา้หน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด 

เพ่ือสนอราคาใหม่ทุกคร้ัง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้้ามัน

ทุกแห่ง 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ 

อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบนิได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือข้ึน

เครื่อง มีน้่าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่ท้าให้โรงแรมตามก้าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมือง

ใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 



 

 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

×  ค่าวีซ่ากรุ๊ป (มาตรา144)  

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

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

ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ 

ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศให้ยื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ

ประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันท้าการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วันท้าการ) 3,150 บาท 

โดยยื่นวีซ่าที่สถานทูตจีน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช่าระเงิน 

• กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช่าระเงินเต็มจ่านวน และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 

วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาช้าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทินัที 

หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้า



 

 

จองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรา

มีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  

• เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาเอกสาร หลักฐานการช้าระเงิน พร้อมระบุช่ือผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พี

เรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

• ส่งรายช่ือส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทางครบถ้วน

ชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  และจะต้องมีหน้าว่าง

อย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะ

ของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่ือคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่

ท่านไม่ส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผู้เดินทางท่ีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุให้
ห้องพักดังกล่าวเหลือผู้พักเพียง 1 ท่าน  ผู้เดินทางท่ีเหลือ 1 ท่านนั้น จ่าเป็นต้องจ่ายคา่พักเด่ียวเพ่ิมตามอัตรา
ค่าบริการในตารางขา้งต้น 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การส้ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 



 

 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวี

ซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออ

นออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส้าคัญ

ด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่า ใช้จ่ายการ

ด่าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากท่าการจองและช่าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ

ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน 

เมื่อจองทัวร์ช้าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ด้าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง เรียกเงินคืน

ได้บางส่วน) ผู้เดินทางจ้าเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

• กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคง

ให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กับท่านในกรณีดังนี้ 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของห้ามน้าเข้าประเทศเอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเข้าเมอืงห้าม

เดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ใน

ประเทศไทย 



 

 

เง่ือนไขส่าคัญอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจ่าเป็นต้องมีขึ้นต่่า 15 ท่าน หากต้่ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่

จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์

ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

• ในกรณีท่ี ต้องท่า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุ๊ป) 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน้าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง 

สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ส้าหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง 

• เนื่องจากการท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช่าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  

• กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้ น และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช่าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร์ตของท่านช่ารุด เช่น เปียกน้้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด

ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของ

ท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท้าหนังสอืเดินทาง

ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้



 

 

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิทัง้หมด 

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

กระบวนการและข้ันตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส้าคัญ 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการ

เลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

• เกี่ยวกับการจัดท่ีนั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่

ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้น่ังด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

• ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) 

โดยทางบริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส้าคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

• ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้่ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การ

นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน่าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 

 

• เมื่อท่านตกลงช่าระเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ื อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

• รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค่าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

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

การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้่าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการเดินทาง 

ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้้าดื่มแจก 

 
** เมื่อท่านชา่ระเงินคา่ทัวร์ให้กับทางบรษิัทฯแล้ว ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว ** 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


