
 
 

 
 

 
           

 
 

 
  
 
 

 
 

 
             
 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขนึเครอืงทสีนามบนิดอนเมอืง (DMK) 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

วนัที  
    กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา๊ – จไูห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชวว์ฒันธรรมจีน –  

    ตลาดใต้ดินกงเป่ย                                                                                                                       (-/-/D)                           

0 .  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร  ชนั 3 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทศุีลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เทยีวบนิท ีFD 76  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้



 
 

เรยีบร้อยก่อนขนึเครอืงบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซืออาหารและเครอืงดมืได้บนเครอืงบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ  ชวัโมง 3  นาท ี** 

.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถนิ จะ

เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ  ชวัโมง)  

หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

หรอื 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร  ชนั 3 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขนัตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ: ประเทศมาเก๊าไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทงันีขนึอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทศุีลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เทยีวบนิท ีFD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบร้อยก่อนขนึเครอืงบิน หรอื ท่านสามารถเลือกซืออาหารและเครอืงดมืได้บนเครอืงบิน ใช้เวลาบิน

โดยประมาณ  ชวัโมง 3  นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถนิ จะ

เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ  ชวัโมง)  

หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นต้องรบัผดิชอบสมัภาระและดูแล ทรพัยส์นิส่วนตัว

ผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ** 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวงัฤดูร้อนโบราณ (Old Summer Palace) เป็น

สถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแห่งหนึง ปัจจุบนัหากล่าวถงึพระราชวงัฤดูรอ้นก็จะหมายถงึอเีหอหยวน แต่

สมยัก่อนพระราชวงัฤดูรอ้นตงัอยู่ทหียวนหมงิหยวนมาก่อน แต่หลงัจากถูกเผาทําลาย พระราชวงัฤดูรอ้นจงึ

ถูกสรา้งใหม่ทอีเีหอหยวนพระราชวงัฤดูร้อนทหียวนหมงิหยวนถูกสรา้งขนึในปี 1707 สมยัจกัรพรรดคิางซ ี

และถูกเผาทาํลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทพัองักฤษในช่วงสงครามฝินครงัทสีองปัจจุบนัหยวนหมงิ

หยวนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงัทเีป็นร่องรอยของพระราชวงัเก่า โดยซากทเีหลอืนันมแีต่พระราชวงัส่วนที

สรา้งเป็นแบบยุโรปซงึใช้หนิสรา้งเท่านัน ส่วนอาคารแบบจนีดงัเดมิ ซงึใชไ้มส้รา้งนันไม่เหลอืซากเลย จนทํา

ใหค้นคดิว่าพระราชวงัทนีีแต่เดมิเป็นแบบยโุรป ทงัทจีรงิๆส่วนนีเป็นเพยีงส่วนน้อย แต่พนืทสี่วนใหญ่ปัจจุบนั



 
 

เป็นสวนสาธารณะทีกว้างใหญ่รฐับาลจีนเคยมีแผนทีจะสร้างพระราชวังในหยวนหมงิหยวนขนึมาใหม ่

เหมอืนกบัททีํากบัสงิก่อสรา้งหลายแห่งในปักกงิ แต่สุดท้ายก้ตดัสนิใจเหลอืซากเอาไว้ เพอืเก็บไว้เป็นความ

ทรงจาํ บรเิวณทเีรยีกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนีทจีรงิแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คอื หยวนหมงิ

หยวน ฉีชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเข้าหลักของทีนีอยู่ทีฉีชุนหยวน  นําท่านชมโชว ์

วฒันธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง ส ีเสยีง ซงึเป็นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทเิช่น 

เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิต่ีางๆ (หมายเหตุ : 

หากกรณีทฝีนตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไม่สามารถชมโชวไ์ด้ ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลยีนโปรแกรมหรอื

คนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนันใหท้่านช้อปปิงสนิคา้นานาชนิดท ีตลาดใต้ดินกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER ท่านจะ

สนุกสนานกบัการต่อรองสนิค้าราคาถูกทงั กระเป๋า ก้อปปีแบรนด์เนมดงัต่างๆ หรอืเลอืกซอืเสอืผ้า ถุงเท้า 

รองเทา้ เครอืงประดบัสําหรบัคุณผูห้ญงิ 

คาํ           บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เมนูเป่าฮือและไวน์แดง 

พกัที         ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

วนัที  
    จไูห่ – เมืองฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานเครืองประดบั – ร้านหยก – ถนน  

    ซุปเปอรส์ตาร ์- ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิน                                                   (B/L/-)                                                             

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยรถโค้ช ผา่นสะพานข้ามทะเลทียาวทีสุดในโลก จูไห่ – 

ฮ่องกง (แบบ seat in coach คือเป็นรถประจาํทาง นังรวมกบัผู้โดยสารท่านอืน) เขตบรหิารพเิศษ

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

Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝังทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลยีมปาก

แมนํ่าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทรีูจ้กัในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มี

เนือท ี1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขตทมีปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทสีุดเขตหนึงในโลก 

ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอนื ประชากรส่วนใหญ่ทพีูดภาษากวางตุ้งของ

ฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอยู่ติด ซึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตงัแต่ครสิต์ทศวรรษ 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึงทปีระชาชนชาวจนีให้

ความเลอืมใสศรทัธามาเนินนาน สรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ์่ง ในสมยัทปีระเทศจนียงั

ไมไ่ดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจบุนันี แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พอืช่วงชงิ

อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซงึมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนันเองยงัมนีกัรบ

เอกชอื "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลทกีลา้หาญใน

กองทพัของท่าน ยามทอีอกรบเพอืตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทกุๆครงั ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดั

ตดิไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชอืว่าเมอืพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันีไป ณ 

ทใีดๆ กงัหนันีจะช่วยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ี มอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้ก่กองทพัของ



 
 

ท่าน ชอืเสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี เมอื 300 กว่าปีทแีลว้เดมิทวีดันีเป็นวดั

เลก็ๆ เป็นวดัทเีก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหมส่รา้งเสรจ็ในปี 

1993 บนเนือท ี 50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปูปันสงูใหญ่ของท่านแชกงซงึเป็นเทพประจาํวดัแห่งนี ซงึ

ทางดา้นขา้งมอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยูห่ลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทเีขา้วดัแช

กงจะตอ้งหมุนกงัหนั หรอืทเีรยีกว่า "กงัหนันําโชค" เพอืหมนุแต่สงิดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทที่านจะออก

จากวดัจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนันเพอืความเป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทไีด้ชอืว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสยีง

เซยีมซสีุดแมน่ ตงัอยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทงีดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า

ได้รบัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝังแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนน

หวงัตา้เซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซงึวดัแห่งนีเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้

หลกัของวดัคอืเทพหวงัต้าเซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจา้องคน์ีแต่

อยา่งใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซงึจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปัน

สทีองมเีสยีวพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซงึชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัทนีี โดยการขอพรกบัเทพ

เจา้องคน์ตีอ้งใชด้า้ยแดงผูนิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู ห่านย่าง 

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครืองประดบั (Jewelry Factory) เพอื เลอืกซอื เครอืงประดบัทสีวยงาม ไม่

เหมอืนใคร เป็นของฝากไปให้คนทีท่านรกั หรอืเลอืกซือเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึงมี

ลกัษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรปูกงัหนัลมทมีชีอืเสยีงและเป็นทนิียมกนัทวัโลก ทถีอืกําเนิดขนึทนีี นํ า ท่ า น

เดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขนึชอืของเมอืงจนี  

นําท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พอืเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลสําคญั

ทมีสี่วนช่วยใหฮ่้องกงไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีูด้แห่งตะวนัออก" 

หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ด้วยฝีมอืของเจมส์ คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชอืดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอรท์้องถนิและ

ต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอกีครงัในปี  กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่าดารา

ทมีชีอืเสยีง  คุณสามารถถ่ายรปูกบัซุปเปอรส์ตารด์งั พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทสีวยงามของอ่าววคิตอเรยี  

 

 

 

 

 

 



 
 

จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิงทยี่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซงึเป็น

แหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทวัทุกมุมโลกท่านจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ประเภทต่างๆ อย่างเตม็อมิจใุจ ไม่

ว่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใด ศูนยก์ารคา้ชนัเลศิของฮ่องกงแห่งนี มทีุกสงิทคีุณต้องการ 

ศูนยก์ารคา้ทกีวา้งขวางเหล่านีเป็นแหล่งรวมหอ้งเสอื จาํหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์อืดงัจากทวั

ทุกมุมโลก อกีทงัยงัเป็นท ี ทคีุณ สามารถจะอมิเอมกบัอาหารชนัเลศิ บรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหาร

รสเดด็ของฮ่องกง หรอืเลอืกชอ้ป ปิงท ี โอเชยีน เทอรม์นิลั (Ocean Terminal)  แหล่งรวม สนิคา้ Brand 

Name ชนันําทมีใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกว่า 700 รา้น เช่น Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 

DKNY , Mark & Spencer หรอืเลอืกซอืของฝากใหคุ้ณน้องๆ หนูๆ ไดท้ ีToy’s R Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  อิสระอาหารคาํเพือสะดวกแก่การช้อปปิง 

นําทุกท่านข้ามด่านสู่เมอืงเซินเจิน โดยรถไฟ  

เป็นหนึงในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจนี เมอืงเซนิเจนิ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝังตรงขา้ม

กบัเกาะฮ่องกง มพีนืท ี2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจนิแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตเมอืงเซนิเจนิ เขต

เศรษฐกจิพเิศษเซนิเจนิ และเขตมณฑลเซนิเจนิ สมยัก่อนเมอืงเซนิเจนิเป็นเพยีงหมู่บ้านชาวประมง เมอืปี 

ค.ศ. 1980 ได้ถูกคดัเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทนัสมยัภายในเมอืงนีมาก

ขนึ มกีารจดัตงัตลาดหลกัทรพัย ์อาคารสํานักงาน โรงแรม และสงิปลูกสรา้งต่างๆ พรอ้มทงัจาํนวนประชากร

กเ็พมิขนึเป็น 2 เทา่ 

พกัที        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 

วนัที 3 

       เซินเจิน – วดักวนอ ู– ร้านหยก – ศนูยส์มนุไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิงเซน็ 

       เตอร ์– หมู่บ้านชาวจีนพืนเมอืงโบราณ Splendid of  China – หมู่บ้านวฒันธรรมพร้อม 

       โชว ์ศิลปะวฒันะธรรม   พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิง                                                                         (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจา้กวนอู สญัลกัษณ์ของความซอืสตัย ์ความกตญั  ู

ความจงรกัภกัด ีความกล้าหาญ และ โชคลาภ บารมที่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความเขม้แขง็เดด็เดยีว

องอาจไม่ครนัคร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมนัคงดงัขุนเขา มสีติปัญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านก็หมายถงึขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลยีงพลําแก่ฝ่ายตรงขา้ม และให้เกิดความ

สมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทซีอืสตัย ์หรอืบรวิารทไีวใ้จไดน้ันเอง ดงันัน ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบ

ไหท้่านเพอืความเป็นสริมิงคลต่อตนเองและครอบครวัในทุกๆ ดา้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คุณภาพดขีอง

เมอืง นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรจีน บวัหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ร้านยางพารา (Chinese 

Latex Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คุณภาพดขีองเมอืงจไูห่ ท่านสามารถเลอืกซอืเพอืเป็นของ

ฝากไดท้นีี        นําทา่นเดนิทางสู่ หล่อหวู่ ช้อปปิง เซน็เตอร ์(Lowu Shopping Center) แ ห ล่ ง

ละลายทรพัย์ของนักช้อปปิง เป็นห้างช้อปปิงขนาดใหญ่ ของเมอืงเซินเจนิ แหล่งช้อปปิงทดีึงดูดขาช้อป

ทงัหลาย นักชอ้ปปิงส่วนใหญ่จะเรยีกทนีีว่า มาบุญครองของเมอืงจนี ทนีีจะเหมอืนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 

5 ชนั ข้างในตึกจะมสีนิค้าพนืเมอืงมากมาย กระเป๋า เสอืผ้า รองเท้า ซงึเป็นสินค้าเลยีนแบบแบรนด์เนม

สารพดัยหี้อชอืดงัๆ ทงันัน ไม่ว่าจะเป็น กุชช ีอามานี หลุยส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ทนีีมี

วางขายใหเ้ลอืกซอืหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนกม็ ีแต่ไม่เกนิ 10,000 บาท ของไทยแน่นอน 

ส่วนนาฬิกาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรอืนละ 200-300 หยวน เงนิไทยกป็ระมาณ 1,000 บาท ของ

ไทย และด้วยความทสีนิค้าเลยีนแบบของจรงิเหล่านีมคีวามคล้ายคลงึเหมอืนกนักับของจรงิเป็นอย่างมาก 



 
 

เหมอืนกนัแทบจะทุกกระเบยีดนิว เรยีกว่าเหมอืนกนัอย่างกบัแกะกว็่าได้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกบั

ของเลยีนแบบมาเทยีบกนั จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหล่านีขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก 

เทียง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนพืนเมืองโบราณทีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทงั

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

ถงึประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสยัของชาตต่ิางๆ เป็นสวนสาธารณะที

มทีวิทศัน์ทใีหญ่ทสีุดแห่งหนึงของโลกในปรมิาณของภาพจําลองททีําซํา อุทยานได้รบัการพฒันาและจดัการ

โดย บรษิทั การท่องเทยีวและการท่องเทยีวรายใหญ่ China Travel Service หมูบ่า้นชาวจนีทสีวยงาม  

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศูนยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่และวฒันธรรม

ของชนเผ่าน้อยใหญ่ ทกีระจายตามมณฑลต่างๆ ทวัประเทศจนี ทใีหญ่ทสีุดภายในหมู่บ้านวฒันธรรมมทีอียู่

อาศยัของชนเผ่าต่างๆ ทสีรา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จากทงัหมด 56 เผ่าทวัประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละ

สายนําทรี่มรนืสวยงามมชีนเผ่าเจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรบั มกีารแสดงกจิกรรม ประจําเผ่าใหช้ม เช่น การเยบ็

ปักถกัรอ้ย การทาํขนม การรอ้งราํทาํเพลง พรอ้มทงัชมโชวศ์ลิปวฒันธรรม จนีอนัตระการตา   

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิง  

  นําท่านเดนิทางสู่จไูห่ โดยรถโค้ช 

พกัที         ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

วนัที  
     เซินเจิน - จไูห่ - ถนนคู่รกั - สาวงามหวีหนี - วดัผู่โถว – เมอืงมาเกา๊ – วดัอาม่า – ซากโบสถเ์ซนต์   

     ปอล – จตุรสัเซนาโด้ – รา้นขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา๊                                          (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นนงัรถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ 

ซงึทางรฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรบัการพกัผ่อนหย่อนใจ และทไีด้ชอืว่า

เป็นถนนคู่รกั เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนีไดม้กีารนําเก้าอ ีหรอืมา้นงัซงึทํามาสําหรบั 2 คน

นงัเทา่นัน จงึไดช้อืว่าถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็นทนิียมของบรรดาคู่รกั มาพกัผ่อนกนัมากมาย  

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

เมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงห ูสรา้งขนึจากหนิแกรนิตทราย เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร นําหนักโดยประมาณ 

 ตนั หวหีนีสาวงามทยีนืถอืไข่มุก บดิเอวพลวิ รวิชายผา้พดัพลวิ อุ่นรอยยมิทงับนใบหน้าถงึมุมปาก เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่นันเอง ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ ก็ต้อง

แวะเวยีนกนัไปเยยีมเธอ   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศกัดสิทิธขิองพระโพธสิตัว์

กวนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึงหรอืภาคหนึง

ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซงึพระโพธสิตัว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมอืเสดจ็โปรดสตัว์ให้พ้นทุกขจ์ะทรงนิรมติ

พระองคไ์ปตามภพภูม ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพนัมอืพนัตา , ปาง 11 

หน้า และ ปางทเีป็น “เจ้าแม่กวนอมิ” ทคีนจนีเรยีกว่า “อาเนีย” เป็นต้น เชอืกนัว่าพระโพธสิตัว์กวนอมิมทีี

ประทบัอยู่ทดีนิแดนศกัดสิทิธ ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใต้ของประเทศอินเดยี เมอืราว พ.ศ. 11 

พระสงฆร์ปูหนึงเดนิทางไปประเทศจนีเพอืศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิกลบัมาดว้ย ระหว่าง

ทางเจอพายจุงึต้องแวะพกัทเีกาะแห่งหนึงเป็นเวลานานมาก จนเชอืว่าองคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทไีหน ประสงค์จะ

อยู่ทเีกาะแห่งนี จงึได้สร้างศาลเพอืประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแห่งนีจงึกลายเป็นทตีงัของปูชนีย

สถานอนัศกัดสิทิธ ิเปรยีบเช่นทปีระทบัของเจา้แม่กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนีคอื “เกาะผู่ถ่อซาน” 

(โพทอ้ซวั) หนึงในสภีูเขาพระพุทธอนัยงิใหญ่ของจนี    

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจําเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแล

ทรพัยส์นิส่วนตวัผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี(Hong 

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

ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลยีมปากแม่นําจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็นที

รูจ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี1,104 กม.
 
และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน 

เป็นเขตทมีปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทสีุดเขตหนึงในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาตจินี และ 6.4% 

มาจากกลุ่มอืน ประชากรส่วนใหญ่ทพีูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทอียู่ติด ซึง

ประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตงัแต่ครสิต์ทศวรรษ 

1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง **  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชอืว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทสีุดในมาเก๊า คํา

ว่า "อาม่า" นี เป็นทมีาของคําว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนืองมาจาก เมอืนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง

มาขนึฝังทมีาเก๊าตรงบรเิวณวดันี แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนีชอืว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 

ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนีเรอืยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านีเอง วดัอาม่าเป็น  ใน  วดัทเีก่าแก่

ทสีุดในมาเก๊า และนบัว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าทผีูค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทสีุด สรา้งขนึในสมยัราชวงศ์หมงิ

ตงัแต่ปี ค.ศ.  อกีทงัวดัอามา่แห่งนียงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น  ในมรดกโลกอกี

ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์ามา่หรอืเจา้แมท่บัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพอืเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ

ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรอืเทยีนดอกบวัคู่เพอืขอพรเรอืงคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมกี้อนหนิ



 
 

ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรปูปเรอืสาํเภาโบราณ เชอืกนัว่าหากพกธนบตัรทนํีาไปลูบกบัภาพจาํลองเรอืแกะสลกั

บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิในเขตซานตูอนัโต

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

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถ์สําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน เป็นหนึงในโบสถ์คาทอลกิทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี นําท่านเดนิทางสู่ จตุรสัเซนาโด้ (Senado 

Square) เป็นจตุัรสัเมอืงมาเก๊า และเป็นส่วนหนึงของ Unesco ศูนยป์ระวตัศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก เป็น

รปูสเีหลยีมผนืผา้รูปสามเหลยีมยาวและเชอืมต่อ , Largo ทํา São Domingos ทปีลายดา้นหนึงและ Avenida 

de Almeida Ribeiro ทอีนืๆ ครอบคลุมพนืท ี3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จตัุรสัไดร้บัการตงัชอืตาม 

Leal Senado ซงึเป็นสถานทนีัดพบของชาวจนีและโปรตุเกสในศตวรรษท ี16 ถงึ 18 ซงึตงัอยู่ตรงหน้าจตัุรสั

ทอีาคาร Leal Senado ตงัอยูใ่นปัจจบุนั สวนเลก็ๆ ทตีงัอยูต่รงกลางของจตุัรสัเนือเรอืงรปูปันทองสมัฤทธเิบง 

Nicolau เดอ Mesquita ยนือยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รปูปันถูกดงึลงในเหตุการณ์ 12-3 ขณะท ีMesquita เป็น

ผู้รบัผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจาํนวนมาก นําพุถูกสรา้งขนึและยงัคงยนือยู่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ของ

อาคารรอบๆจตุัรสัมสีไตลย์โุรปและอนุสาวรยีห์ลายแห่งไดร้บัการคุม้ครองดแูลเป็นอย่างดโีดยรฐับาล  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซอืขนมขนึชอืและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยได้จากทนีี หมแูผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอร ีเนืองจากมาเก๊าเป็นเมอืงทรีวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ด้วยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึได้มรีสชาติทเีป็นเอกลกัษณ์ นิยมซอืกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่างนําท่านเดนิทางสู่ 

เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชอืโรงแรมหรใูนมาเก๊า ภายในมหีอ้งพกัรบัรองหลาย

พนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทนีักพนันและนกัท่องเทยีวระดบัไฮโซมาเล่นกนั

เพอืความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพอืผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่ายระดบัโลกรวมอยู่ในที

เดยีวกนั และยงัมเีรอืกอนโดล่าบรกิารสาํหรบัผูต้้องการล่องเรอืในบรรยากาศเวนิส ประเทศอติาล ีแบบจาํลอง

ดว้ยเช่นกนั ในส่วนทเีป็นตวัตกึ ซงึเป็นทตีงัของโรงแรมและคาสโินนนั มพีนืทมีากถงึ 980,000 ตารางเมตร 

สงู 40 ชนั จนได้รบัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทตีงัอยู่แบบเดยีวๆทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี และยงัเป็นอาคาร

ทมีขีนาดใหญ่ทสีุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอกีด้วย ภายในตวัอาคารทงัหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อติาเลยีน 

และทโีดดเด่นทสีุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ทวีาดลวดลวยเอาไว้อย่างวจิติรบรรจง สําหรบัพนืท ีทแีบ่งเป็น

คาสโินนนั มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden Fish , Imperial House , Red 

Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครอืง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครอืง และโต๊ะเล่นการพนันอกี 900 

โต๊ะ อกีทงั ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทมีทีนีงัมากถงึ 15,000 ทนีงั ไวส้ําหรบัการจดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีา

ชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นต้น และถ้าใครทรีกัการช้อปปิงนัน การมาเยอืนเวเน

เชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรค์ไปเลยทเีดยีว เพราะทนีีได้จดัแบ่งพนืทใีห้นักท่องเทยีวได้ช้อปปิงมากถึง 



 
 

150,000 ตางรางเมตร ซงึเป็นทตีงัของรา้นคา้แบรนด์เนม กว่า 350 รา้น ทตีงัอยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล 

ซงึจาํลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลามากกว่า 50 ลํา สําหรบันักท่องเทยีวที

ต้องการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลาเหล่านี จะล่องไปตาม

คลอง 3 คลอง ทอียู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชอืมกบัทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และทโีดดเด่นทสีุดใน

ย่านช็อปปิงนี คงหนีไม่พ้นเพดานสฟ้ีาสดใส ทถีูกเพนท์เป็นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทําให้คนที

เดนิชอ้ปปิงอยูน่นั ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมค่าล่องเรอืกอนโดล่า ประมาณ  เหรยีญมาเก๊า 

และ บรกิารเสรมิอนืๆ ทงันีขนึอยู่กบัระดบัการให้บรกิารทที่านต้องการ สามารถตดิต่อสอบถามได้ทหีวัหน้า

ทวัร)์ บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น เดอะ ปารีเชียง มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทรีูจ้กักนัในนามของ หอ

ไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทนีีจาํลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝรงัเศส มาตงัไวท้หีน้าโรงแรม ซงึมขีนาด

เลก็กว่าของจรงิประมาณ  เท่า ความสูงเทยีบได้กบัตกึ  ชนั (ยงัไม่รวมค่าขนึลฟิต์ โดยจะมคี่าใช้จ่ายใน

การชนึไปชมววิในชนัต่างๆ ดงันี Weekdays ตวัชมววิในชนั 7 และ 37 ผู้ใหญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่

เกนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตวัชมววิในชนั 7 เท่านัน ผู้ใหญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 

MOP Weekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตวัชมววิในชนั 7 และ 37  ผู้ใหญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตวัชมววิในชนั 7 เท่านัน ผู้ใหญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 

88 MOP) 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  

Air Asia เทยีวบนิท ีFD 767 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขนึเครอืงบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 2 ชวัโมง 4  นาท ี** 

 



 
 

23.55   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและ 

ความประทบัใจ 

 

**รายละเอียดไฟลท์บิน โปรดดทู้ายโปรแกรม** 

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครอืงบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีของ

บริษทั ทุกครงัก่อนทาํการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทงันีเพือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการ

เดินทาง 
รายละเอียดเทียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ (พกั  

ห้อง  ท่าน) 

ราคา  เดก็  

ผูใ้หญ่ (เดก็ตาํ

กว่า มีเตียง) 

ห้องพกั

เดียว เพิม 

ไม่ใช้ตวั

เครอืงบิน 

ท่านละ 

เดือนเมษายน  

-  

เมษายน  

04APR FD76  DMKMFM -  

07APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  เม.ย. 

บสั  

APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
1 ,999 1 ,999 3,900 7,900 

-  เม.ย. 

บสั  

APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
14,999 17,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
18,999 21,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 22,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD762 DMKMFM 1005-1345 

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
18,999 21,999 3,900 7,900 



 
 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

เมษายน 

APR FD76  DMKMFM -  

APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน พฤษภาคม  

-  

พฤษภาคม 

MAY FD76  DMKMFM -  

MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

-  

พฤษภาคม 

MAY FD76  DMKMFM -  

MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

-  

พฤษภาคม 

MAY FD76  DMKMFM -  

MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

-  

พฤษภาคม 

MAY FD76  DMKMFM -  

MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

-  

พฤษภาคม 

MAY FD76  DMKMFM -  

MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

 พ.ค. –  

มิ.ย. 

MAY FD76  DMKMFM -  

JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

 พ.ค. –  

มิ.ย. 

31MAY FD76  DMKMFM -  

03JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
10,999 13,999 3,900 7,900 

เดือน มิถนุายน  



 
 

-  

มิถนุายน 

06JUN FD76  DMKMFM -  

09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

มิถนุายน 

13JUN FD76  DMKMFM -  

16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

มิถนุายน 

15JUN FD76  DMKMFM -  

18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

มิถนุายน 

20JUN FD76  DMKMFM -  

23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

มิถนุายน 

22JUN FD76  DMKMFM -  

25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

มิถนุายน 

27JUN FD76  DMKMFM -  

30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

เดือน กรกฎาคม  

-  

กรกฎาคม 

04JUL FD76  DMKMFM -  

07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

กรกฎาคม 

06JUL FD76  DMKMFM -  

09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

กรกฎาคม 

11JUL FD76  DMKMFM -  

14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

กรกฎาคม 

13JUL FD76  DMKMFM -  

16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

กรกฎาคม 

14JUL FD76  DMKMFM -  

17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

กรกฎาคม 

27JUL FD76  DMKMFM -  

30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน สิงหาคม  

-  

สิงหาคม 

10AUG FD76  DMKMFM -  

13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 



 
 

       

                                   

-  

สิงหาคม 

17AUG FD76  DMKMFM -  

20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

สิงหาคม 

22AUG FD76  DMKMFM -  

25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

สิงหาคม 

23AUG FD76  DMKMFM -  

26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

-  

สิงหาคม 

24AUG FD76  DMKMFM -  

27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

 ส.ค. –  

ก.ย. 

29AUG FD76  DMKMFM -  

01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

 ส.ค. –  

ก.ย. 

30AUG FD76  DMKMFM -  

02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

 ส.ค. –  

ก.ย. 

31AUG FD76  DMKMFM -  

03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน กนัยายน  

-  

กนัยายน  

05SEP FD76  DMKMFM -  

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

กนัยายน 

07SEP FD76  DMKMFM -  

10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

กนัยายน 

12SEP FD76  DMKMFM -  

15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

กนัยายน 

13SEP FD76  DMKMFM -  

16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

กนัยายน 

19SEP FD76  DMKMFM -  

22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 

-  

กนัยายน 

21SEP FD76  DMKMFM -  

24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 
9,999 12,999 3,900 7,900 



 
 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

,  บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายตุาํกว่า  ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ ,  บาท **  (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า  เดือนขึนไป!!!** 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจีนและฮ่องกงร่วมกบัการท่องเทียวแห่งเมอืงจีนและฮ่องกงเพือโปรโมทสินค้า

พืนเมอืง ในนามของร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึงจาํเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรม

ทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทงัสิน และถ้าหากลูกค้า

ไม่มคีวามประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจาก

ท่านเป็นจาํนวนเงิน  เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ทีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขาย

เครอืงสาํอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรอืคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที เพือแจ้ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพือสนอราคาใหม่ทุกครงั ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรีสไ์ด้ กรณีทีโปรแกรมมีการ

เปลียนแปลง ** 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทรีะบุ ชนัEconomy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

นํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครอืงบนิใบใหญ่ ตามเงอืนไขททีางบรษิัท กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ทอ้งเครอืงบนิได ้ท่านละไม่เกิน  กิโลกรมั เท่านัน และ 

สมัภาระทถีอืขนึเครอืง มีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั เทา่นัน 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทรีายการระบุ  



 
 

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

กจิกรรมอนืๆ ททีาํใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ (กรณีไมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม   

            รวมค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา )  

 ค่าเบยีประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี ไมร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทนีงับนเครอืงบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทงันีขนึอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถิน ตามธรรมเนียม ท่านละ ,  บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทงันีท่าน

สามารถให้มากกว่านีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ในกรณีทปีระเทศจนี มปีระกาศใหย้นืขอวซี่ากระทนัหนัก่อนการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา  ) จะมคี่าใชจ้่ายเพมิ

ท่านละประมาณ ,  บาท แบบ Single (ยนืธรรมดา  วนัทําการ) 2,550 บาท (ยนืแบบเร่งด่วน  วนัทําการ) 

3,150 บาท โดยยนืวซี่าทสีถานทตูจนี  

× ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เงือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ จาํนวน ,  บาท และ

ตดัทนีงัการจองภายใน  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้อง



 
 

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม่ นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ

ไปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพเีรยีด เรามทีนีงัราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 เมอืท่านชาํระเงนิไมว่่าจะทงัหมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆทไีด้ระบุ

ไวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พร้อมระบุชอืผู้จอง โปรแกรมที

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทเีดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทที่านสะดวก 

 ส่งรายชอืสํารองทนีัง ผู้เดนิทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกทมีรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย  เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชอืพรอ้มยนืยนัว่าต้องการเดนิทางท่องเทยีวโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชอืคู่พกัของท่าน(ในกรณีทที่านเดนิทางมากกว่า  ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ทสีะดวกให้ติดต่อ กรณีทที่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกทีมรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชอื - นามสกุล และ อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทต่ีางๆ 

ใดๆ ทงัสนิ 

 

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรฐับาลจีน ผู้เดินทางทีนอนห้อง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทนัหนั เป็น

เหตใุห้ห้องพกัดงักล่าวเหลือผูพ้กัเพียง  ท่าน  ผูเ้ดินทางทีเหลือ  ท่านนัน จาํเป็นต้องจ่ายค่าพกัเดียว

เพิมตามอตัราค่าบริการในตารางข้างต้น 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง -  วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ  ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง  วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้วทงัหมด

ทงันี ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแล้วเนืองในการเตรยีมการจดัการนําเทยีวให้แก่

นักท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีงัตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 



 
 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทเีดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง 

ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากทาํการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

 เงือนไขการยกเลิกการจอง เนืองจากตวัเครอืงบนิ เป็นตวัเครอืงบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตวัเครอืงบนิ

โปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิัทได้ดําเนินการออกตวัเครอืงบนิไปแล้ว (กรณีตวั Refund ได้ หมายถึง 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจาํเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน  

 กรณีทีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทงัๆ ทสีายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืค่าทวัรท์งัหมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงันี 

- กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคน

เขา้เมอืงห้ามเดนิทาง 

- กรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีทกีองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

 

เงือนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึนตาํ  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน เพอืให้ทุกท่านเดนิทาง



 
 

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนื

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี กรุณาอย่าเพงิคอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีที ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสันําเทยีวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ  ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการ

ปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผู้เดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย  เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทดี่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เนืองจากการท่องเทียวในครงันี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธ ิท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทที่านไมต่้องการไดร้บับรกิาร  

 กรณีทีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึน 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรที์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึงหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทบีรษิัทเรยีบร้อย

แลว้ กรณีทยีงัไมอ่อกตวัเครอืงบนิ จะสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้า่ย แต่หากออกตวัเครอืงบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดยส่วนใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการและขนัตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สาํคญั 

 ข้อมลูเพิมเติม เรืองตวัเครอืงบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลอืนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 



 
 

 เกียวกบัการจดัทีนังบนเครืองบิน จะเป็นไปตามทีสายการบินกําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทงันีและทงันนั ทางบรษิทัจะพยายามให้ท่านทมีาดว้ยกนั ไดน้งัดว้ยกนั อยา่งทดีสีุด 

 ข้อมลูเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

ห้องพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชนั คนละอาคารกนั ซงึขนึอยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปลียน หรือ เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซงึเป็นเหตุการณ์ทนีอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน

การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวัน

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  

 เมอืท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

 รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครงัหนึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย  วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์มฉิะนันบรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ ทงัสินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผู้จดักํากบัเท่านนั 



 
 

 กรณีต้องการพกัแบบ  ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ  เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก  หอ้ง คอื  หอ้งพกัคู่ และ  หอ้งพกัเดยีว อาจไม่มคี่าใชจ่้ายเพมิ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามจรงิทงัหมด  

 บริการนําดืมท่านวนัละ  ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเรมิแจกในวนัท ี  ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นํีาดมืแจก 

 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


