
 

 
 
 

 

 

มาเกา๊ จไูห ่ฮอ่งกง เซนิเจนิ4วนั3 คนื 
เปิดตวั ซุปตาร ์ขาเลาะ 

 กําหนดการเดนิทาง กนัยายน 2562 - พฤษภาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยสายการบนิ  AIR ASIA 
เทยีวบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สูเ่มอืงมาเกา๊ เยยีมชมพระราชวงัหยวนหมงิ  

ชมความยงิใหญอ่ลงัการ พรอ้มโชวว์ฒันธรรมอนัตระการตา นงัรถขา้มสะพานขา้มทะเลที
ยาวทสีดุในโลกจากจูไหสู่ฮ่อ่งกง หมนุกงัหนัเสรมิศริมิงคลทวีดัแชกงหมวิ ขอเนอืคูแ่ละขอ
พรเรอืงความรกักนัทวีดัหวงัตา้เซยีน ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษใีนยา่นจมิซาจุย่ 

สมัผสัประสบการณ์สดุเสยีวกบัสะพานกระจก 3 มติ ิ 
เสยีงโชคกนัทคีาสโินทใีหญท่สีดุในโลกแถมไดช้อ้ปปิงกนัใหจ้ใุจทเีวเนเชยีนมาเกา๊  

มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
(อาย3ุ-18 ปี) 

พกัเดยีว 

  13-16 กนัยายน 2562 9,888 12,888 3,500 

03-06 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

04-07 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

09-12 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

10-13 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

16-19 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

18-21 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

19-22 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

23-26 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

24-27 ตลุาคม 2562 12,888 15,888 3,500 

25-28 ตลุาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

30 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500 

31 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 11,888 14,888 3,500 

01-04 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 

06-09 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 

13-16 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 

15-18 พฤศจกิายน 2562 9,888 12,888 3,500 

20-23 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 

22-25 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 



27-30 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500 

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 10,888 13,888 3,500 

04-07 ธนัวาคม 2562 13,888 16,888 3,500 

11-14 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

13-16 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

18-21 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

21-24 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 15,888 18,888 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 16,888 19,888 4,500 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 19,888 4,500 

04-07 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

08-11 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

11-14 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

05-08 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

06-09 กมุภาพนัธ ์2563 12,888 15,888 3,500 

12-15 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

13-16 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

19-22 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

22-25 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

26-29 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

28 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

29 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 



04-07 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

05-08 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

07-10 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

11-14 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

12-15 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

14-17 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

19-22 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

21-24 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

25-28 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

26-29 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

02-05 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

04-07 เมษายน 2563 13,888 16,888 3,500 

10-13 เมษายน 2563 18,888 21,888 4,500 

15-18 เมษายน 2563 15,888 18,888 4,500 

16-19 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

23-26 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

25-28เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 17,888 4,500 

07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 



 

**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย  
รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

 
จอยแลนด ์ไมเ่อาตวั หกัจากราคาทวัร ์3,000 บาท/ทา่น 

 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคทนัีงสําหรับผูโ้ดยสารทมีคีวามประสงคต์อ้งการนังแถว
หนา้แตจ่ะมคี่าบรกิารเรยีกเก็บเพมิเตมิ 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการทนีงัแถวหนา้ Hot Seat กรุณาแจง้แถวทตีอ้งการและเช็คราคา 
กบัพนกังานขายทกุครงักอ่นทาํการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจไูห-่พระราชวงัหยวนหมงิ โชวว์ฒันธรรม

จนี-ชอ้ปปิงตลาดใตด้นิกงเป่ย พเิศษ เมน!ู! เป่าฮอื พรอ้มเครอืงดมืไวนแ์ดง 
 

04.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกทา่นและนําท่านโหลดสมัภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทยีวบนิท ีFD760 

 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขนึ
เครอืงบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ  

10.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิาเกา๊  จากนันนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตังอยูท่างตอนใตข้องลุ่มแมนํ่าไข่มกุ (Pearl River Delta) ใน
มณฑลกวางตุง้ ทอดตัวยาวอยูร่มิฝังทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิตอ่กับมาเกา๊ และยังสามารถขา้มฝัง
ไปเทยีวฮอ่งกงไดอ้ยา่งง่ายดาย ทนีีเป็นอกีหนงึเขตเศรษฐกจิทสํีาคญัของจนี  

หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง
ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้
เวลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เทยีง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (1) 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิใหม ่(The New Yuan Ming Palace) พระราชวัง
หยวนหมงิแหง่นถูีกสรา้งขนึแทนพระราชวังใหมห่ยวนหมงิ ณ กรงุปักกงิ พระราชวังแหง่น ีถกูสรา้งขนึ
ใหมอ่กีครงั ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืง "จูไห"่ ทําใหส้วนแหง่นโีอบลอ้มดว้ยขนุเขาทเีขยีว
ชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนือท ี1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบทัง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพนืทรีาบ 
สงิกอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขนึเทา่ของจรงิในอดตีทุกชนิ ภายในสวนมทีะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร 
ซงึมขีนาดเทา่กับสวนเดมิในกรุงปกกงิ เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสงิกอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ยชนิ อาท ิ
เสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตตูา้กง ตําหนังเจงิตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลยีว 

        สงิททํีาให ้สวน "หยวนหมงิหยวน" มคีวามแตกต่างกบัสวนเกา่ทปัีกกงิ คอืการเพมิเตมิและตกแตง่สวน
ทเีป็นศลิปะแบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี "สวนหยวนหมงิ" จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทที่องเทยีวซงึจําลอง
มาจากสถานทใีนประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทังในแงวั่ฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ 

16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 



นําทา่นชมโชวว์ฒันธรรมจนี ณ พระราชวงัหยวนหมงิ (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง 
ซงึมผูีแ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซงึเป็นโชวป์ระกอบการแตง่กายตา่งๆ อาทเิชน่ เฉียนหลงฮอ่งเตท้่องเจยีง
หนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเล่นในพระราชพธิตีา่งๆ  
(หมายเหต ุ: หากกรณีทฝีนตก หรอืเหตสุดุวสิยั ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขออนุญาต
ปรับเปลยีนโปรแกรมหรอืคนืเงนิค่าชมโชว ์ตามอตัรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหลง่ชอ้ปปิงสดุฮอตของเมอืงจูไห่ ตังอยูบ่รเิวณชนั
ใตด้นิของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจูไห-่มาเกา๊ มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลอืกซอื ทัง
เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชนั อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซงึมคีณุภาพดแีละราคายอ่มเยา นักชอ้ป
ทงัหลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป่าฮอื พรอ้มเครอืงดมืไวนแ์ดง (2)  
ทพีกั  โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีอง     เมอืงจไูห-่นงัรถขา้มสะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-
โรงงานเครอืงประดบั-รา้นหยก-ชอ้ปปิงจมิซาจุย่-เมอืงเซนิเจนิ พเิศษ เมนู!! หา่นยา่ง 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

                     จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ ผา่นสะพานขา้มทะเลทยีาว
ทสีดุในโลก โดยมคีวามยาว 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อดใตท้ะเล และ
เกาะเทยีม นับเป็นสะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก เชอืมเกาะฮอ่งกง เมอืงจูไหข่องมณฑลกวางตุง้ 
และมาเกา๊   
(หมายเหต ุ: การนงัรถขา้มสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คอืเป็นรถประจาํทาง นงัรวมกบั
ผูโ้ดยสารทา่นอนื) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอ่งกง เป็นเขตบรหิารพเิศษทขีนึตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นดนิแดน
ตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกับมณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ยเกาะฮอ่งกง นวิ
เทอร์รทิอรีส ์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ ฮ่องกง มีพืนทีโดยรวม 1,091 ตารางกโิลเมตร 
"ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซงึมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร 
หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สบืเนืองมาแต่ครังทกีวางตุง้ เป็นแหล่งปลูกไมห้อมชนิด
หนึง ส่งขายเป็นสนิคา้ออก โดยทตีอ้งมาขนถ่ายสนิคา้กัน ทีท่าเรือนําลกึตอนใตสุ้ดของแผ่นดนิจีน  
 

 



จากนัน นําท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนงึในวัดยอดนยิมของเมอืง
ฮอ่งกง เป็นวัดทปีระชาชนชาวจีนใหค้วามเลอืมใสศรัทธามาเนนินาน สรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแห่ง
นักรบราชวงศซ์่ง ในสมัยทปีระเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี แต่ละแควน้ 
ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พอืชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่โดยตํานาน แชกงหมวิ ศาลสถติของ
ท่านแชกง ซงึมปีระวัตเิล่าตอ่กันมาว่า ขณะนันเองยังมนัีกรบเอกชอื "แช กง" เป็นแมท่ัพปราบศกึ ทุก
แควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อกําลังพลทกีลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามทอีอกรบเพือ
ตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทุก ๆ ครัง ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวน
ในกองทัพ เหล่าทหารกลา้มคีวามเชอืว่าเมอืพก พาสญัลักษณ์รูปกังหันนีไป ณ ทใีด ๆ กังหันนจีะชว่ย
เสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอํีานาจเขม้แข็ง เสรมิกําลังใจใหแ้กก่องทัพของท่าน ชอืเสยีงใน
การนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทุกวันนี 

 

ความหมายของใบพดัทงั 4 กังหันทัง 4 ใบหมนุไปมาชว่ยดงึดดูนําพาสงิดเีขา้มาในชวีติและปัดเป่า   
 สงิไมด่พัีดออกไป 

ใบท ี1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภยั 

ใบท ี2 สขุภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 

ใบท ี3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบท ี4 คดิหวังสงิใดสมความปรารถนาทกุประการ  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึงวัดทมีชีอืเสยีงของ
ฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวัดทมีสีถาปัตยกรรมทสีวยงาม รวมทังซุม้ประตทูางเขา้ทยีงิใหญ่อลังการ ไดรั้บ
อทิธพิลมาจาก ลัทธเิต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธขิงจือ ผูค้นมักเดนิทางมากราบไหวเ้พราะเชอืว่าพระ
หวังตา้เซยีนนมีคีวามศักดสิทิธ ิขอพรสงิไดก็้จะสมปรารถนาทกุประการ จงึทําใหว้ัดแหง่นมีชีอืเสยีงโดง่
ดังขนึมา พระหวังตา้เซยีน หรือทรีูจั้กกันในชอื ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณ
ศตวรรษที 4  เดินทางจากเมืองจีนมา เผือแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสรา้งวัดแห่งนีขึนมา 
อกีหนงึจุดเดน่ของวัดนคีอื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปันสทีองมเีสยีวพระจันทร์อยูด่า้นหลังประทับอยู่ 
ซงึชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัทนีี โดยการขอพรกบัเทพเจา้องคน์ีตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้วิเอาไวไ้มใ่ห ้
หลดุระหวา่งพธิ ีเพราะชาวจนีเชอืว่าดา้ยแดงนีแหละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรอืง
ความรักกับเทพหยกโหลวทวัีดหวังตา้เซยีน ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซงึทําไดท้ังคนโสด และ คนมคู่ีแลว้ 
คนโสดก็เป็นการขอพรใหเ้จอเนือคู่ ส่วนคนมคีู่ ก็จะช่วยทําใหม้คีวามรักทมีันคงและยนืยาว เทพเจา้
หยกโหลว หรอืทรีูจั้กกันในนามเทพเจา้แห่งจันทรา หรอืผูเ้ฒ่าแห่งดวงจันทร ์(The Old Man from 
The Moon) เทพเจา้แห่งความรัก และการแต่งงาน ตามตํานานเล่าว่าหลังจากทภีรรยาผูเ้ฒ่าเสยีชวีติ 
ก็ไดข้นึไปอยู่บนสรวงสรรค ์ผูเ้ฒ่าก็ไดแ้ตส่วดมนตภ์าวนาเพอืขอใหท้วยเทพประทานพรใหเ้ขาไดข้นึ
ไปอยูก่บัคนรัก จนกระทังในทสีดุเขากไ็ดข้นึไปอยูบ่นดวงจันทร ์คอยทําหนา้ทจีดรายชอืคูรั่ก จงึเชอืกนั
ว่าสมุดทผีูเ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชอืคู่รักทจีะไดรั้บคําอวยพรใหอ้ยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซงึจะ
ปรากฏตัวยามคําคนืภายใตแ้สงจันทร์ เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็นอมตะทีอาศัยอยู่บนดวงจันทร ์และลงมาโลก
มนุษยเ์พอืผกูดา้ยดวงชะตาระหวา่งคูรั่กซงึเมอืคู่กนัแลว้ก็จะไมแ่คลว้คลาดกัน 

เทยีง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! หา่นยา่ง  (4) 
หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครอืงประดบั (Jewelry Factory) ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมงานดไีซนท์สีวยงาม รวมถงึเครอืงประดับจากเพชรทนํีามาเป็นเครอืงรางนําโชคต่างๆที
มชีอืเสยีงของฮอ่งกง เชน่กังหันลมวัดดงัอย่างวัดแชกง เลอืกซอืเครอืงประดับทสีวยงาม ไมเ่หมอืนใคร 
เป็นของฝากไปใหค้นททีา่นรัก หรอืเลอืกซอืเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง  

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดสิทิธทิอียู่คูก่ับชนชาตจินีมาอยา่ง
ยาวนานหลายศตวรรษ และยังถอืเป็นเครอืงประดับมงคลของคนเชอืสายจนีมาตงัแต่โบราณกาล 
เนอืงจากชาวจนีเชอืวา่หยกคอืสัญลักษณ์ของสงิศักดสิทิธจิากสวรรค ์ทชีว่ยเสรมิดวง ทจีะนําโชคลาภ 
และความรํารวยมาให ้นอกจากนันยังชว่ยคุม้ครองผูท้สีวมใส ่ทําใหม้สีขุภาพด ีมอีายยุนืยาว สรา้งความ
สงบสขุ พรอ้มมอบพลังอํานาจพเิศษใหอ้กีดว้ย ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ขนึชอืของฮอ่งกง ไมว่า่จะ
เป็นแหวน กําไลหยก จ ีและตา่งห ูเป็นตน้ 
 

 



จากนันนําท่านชอ้ปปิงอย่างจุใจ ณ ยา่นจมิซาจุย่ หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์่าสุดของฮ่องกง 
ตอ้ง ถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย ถอืเป็นแหล่งชอ้ปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงททีันสมัยทสีดุ มรีา้นคา้ไว ้
เกอืบทกุประเภท หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทมีสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทุกมุมโลก ลําสมัยสดุ ๆ 
มสีนิคา้หลากหลายประเภทใหจ้ับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง
ดจิติอล โทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นเลอืกชมซอืสนิคา้แฟชนัทมีเีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซ์
แอนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดยีว นับเป็น สวรรคข์องนักท่องเทยีวอย่างแทจ้รงิ ขนึชอืว่ามา
เทียวฮ่องกง สงิทีไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือนําลกึ
สําหรับขนถ่ายสนิคา้ นับเป็นประตสููป่ระเทศจนี และจากจนีสูโ่ลกก็ว่าได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลย
มขีายราคาไมแ่พงทฮีอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

คาํ อสิระอาหารคํา เพอืไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น 
  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซนิเจนิ โดยรถไฟ เมอืงเซนิเจนิ (Shenzhen) ตังอยู่
ทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงชายแดนทะเลทางใตข้องจนี อยูต่รงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มี
พนืทปีระมาณ 2,020 ตารางกโิลเมตร ในอดตีเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงทอีอกเรอืหาปลาอยูใ่นแถบ
ทะเลจนีใต ้ต่อมาปี ค.ศ. 1980 ไดถ้กูคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความ
ทันสมัยภายในเมอืงนมีากขนึ มอีาคาร บรษัิทหา้งรา้น ธรุกจิตา่ง ๆ เพมิมากขนึ ไมเ่พยีงแตม่สีงิปลกู
สรา้งมากขนึ จํานวนประชากรก็เพมิขนึเป็น 2 เทา่ดว้ย ในเขตเมอืงมปีระชากรอาศัยอยูก่ว่าหกลา้นคน 
ภาษาทใีชพู้ดกันก็มทีงัภาษากวางตุง้และจนีกลาง  

พกั  โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทสีาม   เมอืงเซนิเจนิ-หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร-์รา้นหยก-ศนูยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ-รา้นยางพารา- LONG 
FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว้สามมติ-ิเมอืงจไูห ่พเิศษเมน!ู! เป็ด
ปกักงิพรอ้มเครอืงดมืไวนแ์ดง 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 หลังอาหารเชา้ นําทา่นชอ้ปปิง ท ีหลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์แหลง่ชอ้ปปิงทดีงึดดูขาชอ้ปทังหลาย นักชอ้ปปิง
สว่นใหญ่จะเรยีกทนีวี่า มาบญุครองของเมอืงจนี ทนีีจะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชนั ขา้งใน
ตกึจะมสีนิคา้พนืเมอืงมากมาย  กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ซงึเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยหีอ้
ชอืดังๆ ทังนัน ไมว่า่จะเป็น กชุช ีอามาน ีหลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทนีีมวีางขาย
ใหเ้ลอืกซอืหามากมาย  
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คุณภาพดี
ของเมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus) ,รา้น
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คณุภาพดขีองเมอืงเซนิเจนิ 
ท่านสามารถเลอืกซอืเพอืเป็นของฝากไดท้นีี         

เทยีง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! เป็ดปกักงิพรอ้มเครอืงดมืไวนแ์ดง (6) 
 หลังรับประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู ่ นําท่านเดนิทํางสู ่ตงกวน อยูท่างตอนเหนือและเป็นเมอืง
หลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูท่างใตข้องเซนิเจนิ ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามากกวํา 1,700 
ปีและถอืไดวํ้าเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมําณ 1.30 ชม.) ให ้
ท่านไดพก้ผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทางจนถงึตงกวน นําท่านเขา้สู่ LONG FENG VILLA 
RESORT DONGGUAN สถานทพัีกผ่อนสําหรับครอบครัวและนักท่องเทยีวใหท้่านไดพ้บกับสะพาน
แกว้ 3 มติแิหล่งท่องเทยีวใหม่แกะกล่อง เปิดใหท้่องเทยีวเมอืวันที 1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 
เมตรและยําว 333 เมตร พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกทมีรีะยะทางอันน่าตนืเตน้ ทา่นจะไดเ้ห็น
ทุกสงิทุกอย่างทอียู่ภายใตทางเดนิกระจกทังหมด ซงึเป็นสะพานกระจกและจะมชี่วงทเีป็น 3 มติเิพมิ



ความตนืเตน้ใหท้า่นไดห้วาดเสยีวถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทยีวทอียากามาสมัผัส ทวิทัศน์อนังดงาม 
มกีฎอยูว่า่ผูม้เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 
 *หากทา่นไมป่ระสงคทจีะเดนิสะพานแกว้ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ้
หมายเหต:ุ 1. สะพานแกว้เป็นสถานททีอ่งเทยีวทจํีา เป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอยา่ง    
                    สงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนันหากสะพานไมเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเดนิ อนั   
                    เนืองจากสภาพอากาศ ลม หมิะฝน เป็นอันรับทราบโดยทัวกนัว่า เหตผุลเพอืความ 
                    ปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวทังสนิ 
                2. ขอ้ตกลงสาํคญัหากทา่นไมเ่ดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ  ภตัตาคารอาหาร (7)   

  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไ่ห ่โดยรถโคช้ 

ทพีกั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี   เมอืงจไูห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีน ีหรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์-วดัผูโ่ถว-เมอืงมาเก๊า-วดัอามา่-
ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล-จตัุรสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของฝาก-เวเนเชยีน-เดอะปารเีชยีน 
มาเกา๊-ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8)  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านนังรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนน
เลยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซงึทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแตง่ภมูทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะสําหรับการพักผอ่นหย่อนใจ และทไีดช้อืว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาด
แห่งนีไดม้กีารนําเกา้อ ีหรอืมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จงึไดช้อืว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที
นยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกนัมากมาย  
ผา่นชม สาวงามหวหีน ีหรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 
สญัลักษณ์ของเมอืงจูไห่ บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขนึจากหนิแกรนติทราย เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร 
นําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทยีนืถอืไขม่กุ บดิเอวพลวิ รวิชายผา้พัดพลวิ อุน่รอยยมิทัง
บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสัญลักษณข์องเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณรุ่์งเรืองแห่งเมอืงจูไห่นันเอง 
ไมว่า่ใครไปเมอืงจูไห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกนัไปเยยีมเธอ   
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดสิทิธขิองพระ
โพธสิัตวก์วนอมิ พุทธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนงึ
หรอืภาคหนงึของพระอมติาภพุทธเจา้ ซงึพระโพธสัิตวก์วนอมิเป็นมหาบรุุษ เมอืเสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้
ทุกขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพัน
มอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทเีป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ทคีนจนีเรยีกว่า “อาเนีย” เป็นตน้ เชอืกนัว่า
พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีปีระทับอยูท่ดีนิแดนศักดสิทิธ ิบนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศ
อนิเดยี เมอืราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ูปหนงึเดนิทางไปประเทศจนีเพอืศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้
แมก่วนอมิกลับมาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทเีกาะแหง่หนงึเป็นเวลานานมาก จนเชอืวา่
องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปทไีหน ประสงคจ์ะอยูท่เีกาะแหง่น ีจงึไดส้รา้งศาลเพอืประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิ เกาะแหง่นจีงึกลายเป็นทตัีงของปชูนยีสถานอนัศักดสิทิธ ิเปรยีบเชน่ทปีระทับของเจา้แม่
กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแห่งนีคอื “เกาะผูถ่อ่ซาน” (โพทอ้ซวั) หนงึในสภีเูขาพระพุทธอนั
ยงิใหญ่ของจนี    
 

เทยีง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (9)  
 หลังอาหาหารกลางวัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเก๊า (Macau) โดยรถโคช้ มาเกา๊(Macau)เป็น

แหลมคาบสมทุรเล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผน่ดนิใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงขนึของประเทศโปรตุเกส 
ในปัจจุบนัเป็นเขตปกครองพเิศษแหง่หนงึของประเทศจนี ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีสีว่นผสมระหว่าง
วฒันธรรมโปรตเุกศและจนี ซงึชอืถนนและสถานทหีลายๆแห่งยังคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยู่ มคีาสโินและ
หา้งขนาดใหญ่หลายแหง่ จนไดรั้บฉายาวา่เป็น Las Vegas of Asia 



หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง
ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทมีอียูม่ายาวนาน สรา้งขนึตังแต่กอ่นทจีะมเีมอืงมาเกา๊เกดิขนึ จงึทํา
ใหเ้ป็นวัดทมีคีวามสําคัญอกีแหง่หนงึ เชอืกนัวา่ทมีาของชอืมาเกา๊นัน มาจากบรเิวณวัดอาม่าแหง่นี
นีเอง ในอดตีจะมอีา่วทชีอืวา่ A Ma Goa (อามา่กอ๊ก) แปลวา่ อา่วของอามา่ จงึเพยีนมาเป็นชอื มาเกา๊ 
ในปัจจุบนั 

 อกีตํานานเลา่วา่ มเีด็กสาวชอืวา่ หลนิโม ซงึเป็นเด็กทเีฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทัวไปในชว่งอายเุดยีวกนั 
สามารถหยังรูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วย และเมอืเธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่ว A Ma เธอก็มกัจะคอย
ชว่ยเหลอืชาวประมงใหพ้น้ภยัอตัรายและปลอดภยั จงึกลายมาเป็นชอืของวัดแหง่นี 

 วัดอามา่ตังอยูท่างตอนใตข้องเกาะมาเกา๊ ภายในวัดมจุีดกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจุด ซงึแต่ละจุดจะอยู่
บนเนนิเขาตงัเดนิขนึไปบันไดไป ในแตล่ะชนัก็จะมทีังศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สงิศักดสิทิธติา่งๆ
ใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนันงดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  
จากนัน นําท่านชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ทนีีเป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 
ของมาเกา๊ ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิีถูกกอ่สรา้งขนึในปี ค.ศ. 
1602 – ค.ศ. 1640 ทถีกูทําลายจากเหตุการณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1835 และซากของวทิยาลัยเซนต์
ปอลทอียู่ถัดไปจากโบสถ ์ทังโบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล และป้อมปราการเป็นสงิปลกู
สรา้งของพระนกิายเยซอูติ และเขา้ใจวา่เป็น “ป้อมปราการ” ของมาเกา๊ ใกล ้ๆ  กนันันคอืซาก
โบราณสถานของวทิยาลยัเซนตป์อลทเีป็นหลักฐานของมหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแหง่แรกใน
ตะวันออกไกลทมีหีลักสตูรการสอนทลีะเอยีด ทกุวันนดีา้นหนา้ของซากประตูโบสถเ์ซนตป์อลทําหนา้ที
เป็นสัญลักษณข์องแทน่บูชาใหก้บัเมอืงนี 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นชม จตัรุสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศูนยร์วมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษ 
และยังคงเป็นสถานทจัีดงานเฉลมิฉลองทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุอยูท่กุวันน ีปัจจุบันป็นยา่นชอ้ปปิง 
แบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของทรีะลกึทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมาจับจ่ายใชส้อย ทังสองขา้งทางและในบริ
เวนจัตรุัสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรูปแบบสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิม มีตกึสวยๆมโีบสถส์วยที
มคีวามสาํคญัอยูด่ว้ย แวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนททีา่นรัก 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เวเนเชยีน(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญ่สดุ
ของมาเกา๊ทมีโีซนคาสโินทใีหญ่ทสีดุในโลก รวมทังยังเป็นอาคารทมีพีนืทใีชส้อยขนาดใหญ่ทสีดุใน
เอเชยีดว้ย แตส่งิทมีชีอืเสยีงของเวเนเชยีนสาํหรับนักทอ่งเทยีวทวัไปคอืโซนทเีป็นหา้ง ซงึออกแบบ
และตกแต่งใหเ้หมอืนกับสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซงึสรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตนืตาตนื
ใจจนมชีอืเสยีงไปทัวโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชยีนเรยีกว่า Grand Canal Shoppes อยูท่ดีา้นขา้งของโซนคาสโิน
ซงึจะแยกสว่นกนัชัดเจนแต่จะมทีางเดนิเชอืมถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมรูีปร่างคลา้ยกับตัว U ทมีคีลอง
ไหลผ่านกลางทางเดนิซงึจะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ทมีทีงัคนจนีและฝรังคอยพายเรอืพา
เราไปวนรอบๆ พรอ้มกบัการพูดคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกนั สว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกับเป็น
ทอ้งฟ้า รา้นตา่งๆภายในหา้งคอ่นขา้งหลากหลาย ทังของกนิของใชต้า่งๆ รวมทังรา้น Lord Stow 
Bakery ทเีป็นรา้นขายทารต์ไขช่อืดังทสีดุเจา้หนงึของมาเกา๊อยูด่ว้ย อสิระใหท่้านชอ้ปปิงหรอื
สนุกสนานกับกจิกรรมภายในเวเนเชยีน ตามอัธยาศัย บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเกา๊ 
(The Parisian Macao) โดดเดน่ดว้ยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จําลอง ขนาดครงึหนงึของหอไอ
เฟล ทกีรงุปารสี ประเทศฝรังเศส ทําใหเ้ป็นหนงึในแลนดม์ารก์ทสํีาคัญของมาเกา๊ ใหท้า่นไดช้นืชม
ความสวยงามกบัอกีหนงึแลนดม์ารค์ของเมอืงมาเกา๊ 



คาํ อสิระอาหารคํา เพอืไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ)  

22.10 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เทยีวบินท ีFD767 
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขนึ
เครอืงบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ  

23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ตงัแตว่นัท ี27 ตลุาคม 2562 - วนัท ี28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  
ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรุงเทพเวลา 00.30** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  
1. รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ   
    เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ   
    ใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    
    เหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีน   
    เวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 
2. อตัรานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีว ทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง 
    บรษิทัขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์   
    100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  
3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮอ่งกงรว่มกบัการท่องเทยีวแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพอืโปรโมทสนิคา้ 
    พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขมุ่ก ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซงึจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้น  
    โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้น   
    จาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั 
    ใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน 
    การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 
4. กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธรุกจิขาย 
     ตรง ขายเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทตีอ้งการใหเ้พมิสถานทขีอดูงาน กรณุา   
     ตดิตอ่เจา้หนา้ท ีเพอืแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพอืเสนอราคาใหมท่กุครงั ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 
     จากในซรีสีไ์ด ้กรณีทโีปรแกรมมกีารเปลยีนแปลง 
5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางทนีอนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั  
     เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางทเีหลอื 1 ทา่นนนั จาํเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั    
     เดยีวเพมิตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กจิกรรมอนืๆ ททํีาใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโรงแรมทพัีก ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ 
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  
 คา่วซีา่กรุ๊ป ตามมาตรา 144 
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 



อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× ในกรณีทปีระเทศจนี มปีระกาศใหย้นืขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคีา่ใชจ้่าย

เพมิทา่นละประมาณ 2,000 บาท แบบ Single (ยนืธรรมดา 5 วันทําการ) 3,400 บาท (ยนืแบบเร่งดว่น 3 วัน
ทําการ) โดยยนืวซีา่ทสีถานทตูจนี  

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 3,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

 

 

 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศนันๆ หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มอิาจเพมิ

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณทีพีาสปอรต์ของท่านชารุด และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนื
เงนิไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ เนอืงจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระค่าใชจ่้ายทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


