
 
 
 
 

“MFM08”ทวัรม์าเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน ฮ่องกง 5D4N 
สายการบิน AIR ASIA (FD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD762 DMK (กรงุเทพ) – HKG (ฮอ่งกง) 10.05 – 13.45 

FD767 HKG (ฮอ่งกง) – DMK (กรงุเทพ) 22.10 – 23.55 
บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 



 
 
 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากประตโูบสถเ์ซนต์ปอล-ร้านขายของฝาก - 
เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ - เดอะ ปาริเซียง มาเกา๊ – จไูห่                                               (-/-/D) 

 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ 2 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิน่ จะ

เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า ค า

ว่า "อามา่" นี้ เป็นทีม่าของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมือ่นกัเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง

มาขึน้ฝัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นว่าเกาะน้ีชื่อว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "มา่ก๊อก" 

ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรือ่ยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ าคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหน่ึงในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ชื่อและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยไดจ้ากทีน่ี่ หมแูผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอยา่ง 

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


 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชื่อโรงแรมหรใูนมาเก๊า ภายในมี

หอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทีน่กัพนันและนักท่องเทีย่ว

ระดบัไฮโซมาเล่นกนัเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่าย

ระดบัโลกรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารส าหรบัผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส 

ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ยเช่นกนั ในส่วนทีเ่ป็นตวัตกึ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่าก

ถงึ 980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เอเชยี และยงัเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูก

ออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไมพ่น้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติร

บรรจง ส าหรบัพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครือ่ง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครือ่ง 

และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการ

จดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นตน้ และถา้ใครทีร่กั

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่ห้

นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ ัง้

อยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลา

มากกว่า 50 ล า ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดย

เรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบดา้น

นอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไมพ่น้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมค่าล่องเรอืกอนโด

ล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัระดบัการใหบ้รกิารทีท่่านต้องการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร)์ บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเกา๊ (The Parisian 

Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม ซึง่มขีนาดเลก็กว่าของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสงูเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ 

บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสุดหร ูและ จดุชมววิอยู ่เปิดตวัเมือ่ปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 

ทีน่ี่มหีอ้งพกัสงูสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไมร่วมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้แต่สปา Health Club สระว่ายน ้า คาสโิน 

และโรงละครขนาดความจถุงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอยา่งหรหูราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโิน

ทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชื่อดา้นความ

งดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้งชื่อกอ้งโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตัว๋ทีช่ ัน้ 5 ในรา้น

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


 
 
 
 

ขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้ 

Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชม

ววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์

และวนัหยดุ) ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋

ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP) 

เดินทางสู่จไูห่ โดยรถโค้ชปรบัอากาศผา่นด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผ่านด่าน

ดว้ยตวัท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มด่านและผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ีเมอืงจไูห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 

ของประเทศจนี “จไูห่” ไดร้บัการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหศัจรรยแ์ห่งสาธารณรฐัประชาชน

จนี” 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี        365 ART Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า      

         

วนัท่ี 2 
จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหน่ี - วดัผูโ่ถว - ศนูยส์มนุไพรจีน บวัหิมะ / ไข่มกุ – ร้านผา้ไหม 
– ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย  - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดรู้อนโบราณ - 
พิเศษ !! โชวว์ฒันธรรม                                                                                                                 (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซึง่ทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภมูทิศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ื่อว่า

เป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนี้ไดม้กีารน าเก้าอี ้หรอืมา้นัง่ซึง่ท ามาส าหรบั 2 คน

นัง่เท่านัน้ จงึไดช้ื่อว่าถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนัมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จไูห่ ฟิชเชอร ์เกิรล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สญัลกัษณ์ของ

เมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร น ้าหนกัโดยประมาณ 



 
 
 
 

10 ตนั หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบรูณ์รุง่เรอืงแห่งเมอืงจไูห่นัน่เอง ไมว่่าใครไปเมอืงจไูห่ กต็อ้ง

แวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ  น าท่านเดนิทางสู่ วดัผูโ่ถว หรือ วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนั

ศกัดิส์ทิธิข์องพระโพธสิตัวก์วนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิ

คอือวตารหน่ึงหรอืภาคหนึ่งของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบุรษุ เมือ่เสดจ็โปรด

สตัวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนิรมติพระองคไ์ปตามภพภูม ิพระโพธสิตัว์กวนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , 

ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 หน้า และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชื่อกนัว่า

พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทบัอยูท่ีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี 

เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ปูหน่ึงเดนิทางไปประเทศจนีเพื่อศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลบั

มาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพกัทีเ่กาะแห่งหนึ่งเป็นเวลานานมาก จนเชื่อว่าองคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปที่

ไหน ประสงคจ์ะอยู่ทีเ่กาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ เกาะแห่งนี้จงึกลายเป็น

ทีต่ ัง้ของปชูนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์เปรยีบเช่นทีป่ระทบัของเจา้แมก่วนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งน้ีคอื 

“เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซวั) หนึ่งในสีภ่เูขาพระพุทธอนัยิง่ใหญ่ของจนี   น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพรจีน 

บวัหิมะ และ ครีมไข่มุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจู

ไห่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝากไดท้ีน่ี่ น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม (Silk Shop) ท่านจะไดช้ม

วธิกีารผลติผา้ไหมแบบชาวพืน้เมอืงจไูห่ทีม่ขี ัน้ตอนการผลติทีพ่ถิพีถินัทุกขัน้ตอน ท่านสามารถเลอืกซือ้เพื่อ

เป็นของฝากไดท้ีน่ี่  น าทุกท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชื่อ ร้านหยก (Jade Shop) ของเมอืงจนี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU CENTRE ท่านจะ

สนุกสนานกบัการต่อรองสนิคา้ราคาถูกทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ 

รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรบัคุณผูห้ญงิ  น าท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดรู้อน

โบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากแห่งหนึ่ง ปัจจุบนัหากล่าวถงึ

พระราชวงัฤดรูอ้นกจ็ะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แต่สมยัก่อนพระราชวงัฤดรูอ้นตัง้อยูท่ีห่ยวนหมงิหยวนมาก่อน 

แต่หลงัจากถูกเผาท าลาย พระราชวงัฤดรูอ้นจงึถูกสรา้งใหมท่ีอ่ีเ๋หอหยวนพระราชวงัฤดรูอ้นทีห่ยวนหมงิ

หยวนถูกสรา้งขึน้ในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิางซ ีและถูกเผาท าลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพั

องักฤษในช่วงสงครามฝ่ินครัง้ทีส่องปัจจุบนัหยวนหมงิหยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัทีเ่ป็นรอ่งรอยของ

พระราชวงัเก่า โดยซากทีเ่หลอืนัน้มแีต่พระราชวงัส่วนทีส่รา้งเป็นแบบยโุรปซึง่ใชห้นิสรา้งเท่านัน้ ส่วนอาคาร

แบบจนีดัง้เดมิ ซึง่ใชไ้มส้รา้งนัน้ไมเ่หลอืซากเลย จนท าใหค้นคดิว่าพระราชวงัทีน่ี่แต่เดมิเป็นแบบยโุรป ทัง้ที่



 
 
 
 

จรงิๆส่วนนี้เป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่ปัจจบุนัเป็นสวนสาธารณะทีก่วา้งใหญ่ รฐับาลจนีเคยมแีผนที่

จะสรา้งพระราชวงัในหยวนหมงิหยวนขึน้มาใหมเ่หมอืนกบัทีท่ ากบัสิง่ก่อสรา้งหลายแห่งในปักกิง่ แต่สุดทา้ยก้

ตดัสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นความทรงจ า บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนน้ี

ทีจ่รงิแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจบุนัทางเขา้หลกัของ

ทีน่ี่อยูท่ีฉ่ี่ชุนหยวน  น าท่านชมโชว ์วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึง่เป็นโชว์

ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทเิช่น เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และ

การละเล่นในพระราชพธิต่ีางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีท่ีฝนตก หรือเหตสุดุวิสยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด้ 

ทางบริษทัฯ ขออนุญาตปรบัเปล่ียนโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน) 

ค า่           บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป่าฮ้ือ + ไวน์แดง 

พกัท่ี        365 ART Hotel , Zhuhai หรือเทียบเท่า   

          

วนัท่ี 3 
    เซินเจ้ิน – วดักวนอ ู– ร้านยางพารา -  หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์–  หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณท่ี  
    สวยงาม -  หมู่บ้านวฒันธรรม พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง                                                      (B/L/D)      

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซินเจ้ิน หรือ ซ าจัน่ , ซิมจุ่ม (Shenzhen) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของ

มณฑลกวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝัง่ตรงขา้มกบัเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่2,020 

ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจิน้ และเขต

มณฑลเซนิเจิน้ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมง เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคดัเลอืกใหเ้ป็น

เขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจดัตัง้ตลาดหลกัทรพัย ์

อาคารส านกังาน โรงแรม และสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรกเ็พิม่ขึน้เป็น 2 เท่า 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซื่อสตัย ์ความกตญัญู

รูคุ้ณความ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็

เดด็เดีย่วองอาจไมค่รัน่ครา้มต่อศตัร ูท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไมเ่คย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
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


 
 
 
 

ประมาท การบชูาขอพรท่านกห็มายถงึขอใหท้่านช่วยอุดช่องว่างไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแก่ฝ่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิ

ความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย ์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน้ัน่เอง ดงันัน้ ประชาชนคนจนีจงึนิยมบชูา และ

กราบไหท้่านเพื่อความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น  ร้านยางพารา (Chinese Latex 

Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงและคุณภาพดขีองเมอืงจนี                 

น าท่านเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปป้ิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แหล่งละลายทรพัยข์องนกัชอ้ปป้ิง 

เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซนิเจิน้ แหล่งชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย นกัชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะ

เรยีกทีน่ี่ว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้

พืน้เมอืงมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพดัยีห่อ้ชื่อดงัๆ ทัง้นัน้ ไม่

ว่าจะเป็น กุชชี ่อามานี่ หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย 

ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไมเ่กนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน ส่วนนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม 

ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความทีส่นิคา้

เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกนักบัของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกนัแทบจะทุก

กระเบยีดนิ้ว เรยีกว่าเหมอืนกนัอยา่งกบัแกะกว็่าได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกบัของเลยีนแบบมา

เทยีบกนั จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านี้ขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทัง้

สองพืน้ที ่(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รปูแบบของสวนสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณแีละนิสยัของชาตต่ิางๆ เป็นสวนสาธารณะที่

มทีวิทศัน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกในปรมิาณของภาพจ าลองทีท่ าซ ้า อุทยานไดร้บัการพฒันาและจดัการ

โดย บรษิทั การท่องเทีย่วและการท่องเทีย่วรายใหญ่ China Travel Service หมู่บา้นชาวจนีทีส่วยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนยแ์สดงชวีติความเป็นอยูแ่ละวฒันธรรม

ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่างๆ ทัว่ประเทศจนี ทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายในหมูบ่า้นวฒันธรรมมทีีอ่ยู่

อาศยัของชนเผ่าต่างๆ ทีส่รา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทัง้หมด 56 เผ่าทัว่ประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ

สายน ้าทีร่ม่รืน่สวยงามมชีนเผ่าเจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรบั มกีารแสดงกจิกรรม ประจ าเผ่าใหช้ม เช่น การเยบ็

ปักถกัรอ้ย การท าขนม การรอ้งร าท าเพลง พรอ้มทัง้ชมโชวศ์ลิปวฒันธรรม จนีอนัตระการตา   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง  

พกัท่ี      FX Hotel ,Shen Zhen หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 

        

 

วนัท่ี 4       เซินเจ้ิน – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮ า – รีพลสัเบย ์ - ร้านเคร่ืองประดบั –     
    ร้านหยก – ถนนนาธาน – จิมซาจุ่ย                                                                                         (B/L/D) 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช มชีื่ออยา่งเป็นทางการว่า เขตบรหิารพเิศษ

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

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลีย่มปาก

แมน่ ้าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มี

เนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพ่ดูภาษากวางตุง้ของ

ฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุง้ทีอ่ยูต่ดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนกัรบราชวงศซ์่ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั

ไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจบุนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อช่วงชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ

เอกชื่อ "แช กง" เป็นแมท่พัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ าเกรงต่อก าลงัพลทีก่ลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดั

ตดิไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื่อว่าเมือ่พกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ 

ทีใ่ดๆ กงัหนัน้ีจะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของ

ท่าน ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนันี้ เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดั

เลก็ๆ เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่อยูท่างดา้นหลงัของเรอืนใหม ่วดัเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 



 
 
 
 

1993 บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปูปั้นสงูใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึง่

ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแช

กงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมนุแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออก

จากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง

สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหน่ึงในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แมก่วนอมินัน้เป็นเทพ

เจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แมน่ัน้ช่วยเหลอื นอกเสยี

จากนี้ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อในเรือ่งเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วน

ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบั

เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธปู

หน้าองคเ์จา้แมก่วนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะ

เขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความส าเรจ็เมือ่มโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปท าบุญ ช่วง

เทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 

น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้

เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรือ่งมรีปูปั้นของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้อง

คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 

3 ปี   

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลอืกซือ้ เครือ่งประดบัทีส่วยงาม ไม่

เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซือ้เป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึง่มี

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืก าเนิดขึน้ทีน่ี่  น าท่าน

เดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) น าทุกท่านแวะเลอืกซือ้สนิคา้หยกคุณภาพดขีองฮ่องกงไดท้ีน่ี่   

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

แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลกท่านจะไดเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆ อยา่งเตม็อิม่จใุจ ไม่

ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยการคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงแห่งนี้ มทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ 

ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ จ าหน่ายสนิคา้แยรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์ื่อดงัจากทัว่

ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นที ่ทีคุ่ณ สามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหาร



 
 
 
 

รสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ป ป้ิงที ่โอเชีย่น เทอรม์นิัล (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สนิคา้ Brand 

Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 

DKNY , Mark & Spencer หรอืเลอืกซือ้ของฝากใหคุ้ณน้องๆ หนูๆ ไดท้ี ่Toy’s R Us 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง  

พกัท่ี      iClub Ma Tau Wai Hotel , Hong Kong หรือเทียบเท่า 

 

                

วนัท่ี 5   
    กระเช้านองปิง – วดัพระใหญ่โปหลิน – ซิต้ีเกท เอาทเ์ลท – เมืองมาเกา๊ –  สนามบินมาเกา๊ –  

   กรงุเทพ ฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                                                                     (B/L/-) 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ต่ิมซ า) 

น าท่านเดนิทางสู่สถานี กระเช้านองปิง 360 องศา (Ngong Ping 360) ทีย่าวทีสุ่ดในโลก จากตุงชุงสู่ทีร่าบ

นองปิงใน เวลา 25 นาท ีท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบั สถาปัตยกรรมจนี

โบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร ** ในกรณทีีก่ระเชา้นองปิง 

งดใหบ้รกิาร ไมว่่าเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมเป็นนัง่รถโดยสารของทาง

นองปิง เป็นการทดแทน ** 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระใหญ่โปหลิน (Polin Monastery) หรอืนิยมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้ง

จากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยงัเนินเขา

เบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใตจ้ากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสักบัหมูบ่า้นวฒันธรรมนองปิง ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม 

รา้นคา้ รา้นอาหาร และชมการแสดงกลางแจง้มากมาย บรเิวณหมูบ่า้นจ าลองแห่งนี้ท่านจะไดพ้บความสนุกที่

สามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมดัง้เดมิไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั   

เท่ียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ ซิต้ี เกท เอาทเ์ลท็ (City Gate Outlet) เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีสุ่ดของฮ่องกง อยูใ่กลก้บั

สนามบนิฮ่องกง ตดิกบัสถานีรถไฟ Tung Chung Station ซึง่เป็นสถานทีข่ ึน้กระเชา้ไปไหวพ้ระใหญ่

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/


 
 
 
 

นองปิง มแีบรนดต่์างประเทศใหเ้ลอืกมากมาย Sale กนั 40-70% จนทัง้คนฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วต่างพากนั

มาชอ้ปป้ิงกนัทีน่ี่จนเตม็หา้งเลยทเีดยีว นอกจากส่วนของหา้งแลว้ยงัมรีา้นอาหารต่างๆ , ศูนยอ์าหาร Food 

Republic , ซุปเปอรม์ารเ์กต็ , โรงภาพยนตร ์และโรงแรม Novotel City Gate Hong Kong หา้ง City Gate 

Outlet มแีบรนดต่์างๆใหเ้ลอืกมากกว่า 90 แบรนด ์เช่น Nike , Addidas , New Balance , Burburry , 

Coach , Michel Kor , Kate Spade , Polo Ralph Lauren , The Northface , Armani Exchange , Bally , 

Crocs , Columbia , Esprit , Evisu , Guess , Giordano , Levis , Lacoste , Puma , Tumi และ 

Timberland 

ค า่  อิสระอาหารมือ้เยน็ เพ่ืออิสระให้ทุกท่านในการชอ็ปป้ิง 

สมควรแก่เวลาน าทุกท่านข้ามด่านสู่เมืองมาเกา๊ โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลานัง่เรอืประมาณ 1 ชัว่โมง 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia  

เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ 

ประทบัใจ 

                  
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

 

https://www.talontiew.com/ngong-ping-360-hong-kong/


 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 
** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 
** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผู้เดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรอื กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรอืคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่

เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไมส่ามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคา ผู้ใหญ่ ท่าน

ละ (พกั 1 ห้อง 2 

ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ่ (เดก็ต า่

กว่า18มีเตียง) 

ห้องพกัเด่ียว เพ่ิม 
ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน 

ท่านละ 

เดือนธนัวาคม 2561 

31 ธนัวาคม – 4 มกราคม 2561 19,999 22,999 5,000 12,999 



 
 
 
 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

✓            ค่าวซี่ากรุป๊ส าหรบันกัท่องเทีย่ว ท่านละ 1,500 บาท (มาตรา144)  

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

 

 



 
 
 
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 

• กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินเต็ม

จ านวน หลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่โดยอตัโนมตัใิห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผู้เดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง

ครบถ้วนชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดินทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดนิทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาให้ทางบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 



 
 
 
 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวใหแ้ก่

นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้มว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

• กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

• กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิัทได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

• กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 



 
 
 
 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 

• คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

• ในกรณีท่ีต้องท าวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ เป็นผู้บรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดินทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

• เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

• กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

• หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรณุาตรวจสอบ



 
 
 
 

สภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็

ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่

ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุป๊เป็นส าคญั 

• ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

• เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า ไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 

• ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

• หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  



 
 
 
 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

• กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

• กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

• บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


