
#12786 ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง เซินเจ้ิน 4 วัน 3 คืน วัดแช
กงหมิว วัดหวังตาเซียน บิน FD
ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง เซินเจ้ิน สวนหยวนหมิงหยวน ตลาดใตดินกงเปย ถนน
ซุปเปอรสตาร ยานจิมซาจุย วัดกวนอู หลอหวูชอปปงเซ็นเตอร หมูบานชาวจีน
พ้ืนเมือง ถนนคูรัก วัดผูโถว วัดอามา ซากโบสถเซนตปอล จัตุรัสเซนาโด เดอะ
เวนีเชียนมาเกา เดอะปารีเชียน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - จูไห - สวนหยวนหมิง
หยวนจูไห - โชววัฒนธรรมจีน - ตลาดใตดินกงเปย   

365 Art Hotel or Jingjiang
Inn Hotel or Zhuhai or
Tianhong Holiday Hotel
or Kaihua Hotel or
Zhongshan หรือเทียบเทา

2 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - ฮองกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวัง
ตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ถนนฮอลลีวูดฮองกง -
จิมซาจุย - เซินเจิ้น

  
Shanshui Trends Hotel or
Higgert Business Trends
Hotel หรือเทียบเทา

3 วัดกวนอูเซินเจิ้น - รานหยกจีน - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัว
หิมะ) - รานยางพารา - หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - Splendid Of
China / Chinese Folk Culture Villages - Cultural Village - จูไห

  

365 Art Hotel or Jingjiang
Inn Hotel or Zhuhai or
Tianhong Holiday Hotel
or Kaihua Hotel or
Zhongshan หรือเทียบเทา

4
ถนนคูรัก - หวีหน่ี (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - วัดผูโถวซ่ือ - มาเกา - วัดอามา
(วัดเจาแมทับทิม) - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - เดอะ เวเนเชียน
มาเกา - เดอะปารีเซียนมาเกา - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 ฿12,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - จูไห - สวน
หยวนหมิงหยวน จูไห - โชววัฒนธรรมจีน - ตลาดใตดินกงเปย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร
เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
การเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ขอควรทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับ
และจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

06.40 น./06.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 760/FD 775

** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถ
เลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที **

10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแล ทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทาน
เอง **

นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูรอนโบราณ (Old Summer Palace) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึง ถูกสรางขึ้นในปี 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทําลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพ
อังกฤษในชวงสงครามฝ่ินครั้งท่ีสอง ปัจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังท่ีเป็นรองรอยของพระราชวังเกา โดยซาก
ท่ีเหลือนั้นมีแตพระราชวังสวนท่ีสรางเป็นแบบยุโรปซ่ึงใชหินสรางเทานั้น สวนอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซ่ึงใชไมสรางนั้นไมเหลือ
ซากเลย

บริเวณท่ีเรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนน้ีท่ีจริงแบงเป็นสามสวนใหญๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชุนหยวน และ
ฉางชุนหยวน ปัจจุบันทางเขาหลักของท่ีน่ีอยูท่ีฉ่ีชุนหยวน

นําทานชม โชววัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซ่ึงเป็นโชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียน
หลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ

จากนั้นใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ี ตลาดใตดินกงเปย เสมือนเดินอยูใน LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับ
การตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเปา กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผู
หญิง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปาฮ้ือและไวนแดง

พักท่ี 365 Art Hotel or Jingjiang Inn Hotel or Zhuhai or Tianhong Holiday Hotel or Kaihua Hotel or
Zhongshan หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



 หมายเหตุ ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน

ตามเวลาทองถิ่นมาเกา จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง

ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแล ทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานมาเกา
เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

จูไห

สวนหยวนหมิงหยวนจูไห

โชววัฒนธรรมจีน

ตลาดใตดินกงเปย

 บาย

จูไหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ท่ีน่ีไดรับยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แหงน้ีถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหง
น้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี
ขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตางๆ กวารอย
ชิ้น สวนหยวนหมิงถือไดวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงจําลองมาจากสถานท่ีใน
ประวัติศาสตร มีคุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเท่ียว

เป็นการโชวแสง สี เสียง ซ่ึงมีผูแสดงกวา 100 ชีวิต เป็นโชวประกอบการแตงกายตางๆ
อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนใน
พระราชพิธีตางๆ

เป็นตลาดท่ีอยูชั้นใตดินของเมืองจูไห ตลาดท่ีน่ีจะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ท่ีมี
ลักษณะเหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก ภายในมีท้ังรานเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่อง
ประดับ และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญของท่ีน่ีราคาถูกมากเพราะวามีสินคาท่ีน่ีทํา
เลียนแบบจากจีน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ!! เมนูเปาฮ้ือและไวนแดง

 365 Art Hotel or Jingjiang Inn Hotel or Zhuhai or Tianhong Holiday Hotel or Kaihua Hotel or Zhongshan
หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - ฮองกง - วัดแชกงหมิว -
วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - ถนน
ฮอลลีวูดฮองกง - จิมซาจุย - เซินเจิ้น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก จูไห – ฮองกง (แบบ
seat in coach คือเป็นรถประจําทาง น่ังรวมกับผูโดยสารทานอ่ืน)

ฮองกง เป็นท่ีรูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน
เป็นเขตท่ีมีประชากรอยูอาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน
ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใส
ศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ดานในมีรูปป้ันสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเป็นเทพประจําวัด
แหงน้ี ซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียง
ดังสน่ันเพ่ือความเป็นสิริมงคล

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชื่อวาเป็นวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน
ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีน
ขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝ่ังแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง

ซ่ึงวัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัด คือ เทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสด
อยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเป็นการเดินมาขางๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือ
เทพเจาหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซ่ึงชาวจีนตองมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพร
กับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยาง

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซ้ือ เครื่องประดับท่ีสวยงาม ไมเหมือนใคร เป็นของ
ฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เป็นรูปกังหันลมท่ี
มีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน

นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพ่ือเป็นเกียรติใหกับบรรดาบุคคลสําคัญท่ีมีสวนชวยให
ฮองกงไดรับการขนานนามวาเป็น "ฮอลลีวูดแหงตะวันออก" ชมรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราท่ีมีชื่อเสียง คุณสามารถ
ถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวท่ีสวยงามของอาววิคตอเรีย

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงท่ียาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก
ทานจะไดเลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ อีกท้ังยังเป็นท่ีท่ีคุณ สามารถอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรู
เลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกงไดเชนกัน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

้



นําทุกทานขามดานสูเมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ

พักท่ี Shanshui Trends Hotel or Higgert Business Trends Hotel หรือเทียบเทา

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

ฮองกง

วัดแชกงหมิว

วัดหวังตาเซียน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวถึง 55 กิโลเมตร เชื่อมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑล
กวางตุง และเกาะมาเกา โดยขั้นตอนสําคัญอยูท่ีตัวสะพานหลักยาว 22.9 กิโลเมตร
อุโมงคยาว 6.7 กิโลเมตร และเกาะเทียมนอกตัวสะพาน สําหรับตัวสะพานรูปทรงตัววาย
จะรนระยะเวลาการเดินทางระหวางฮองกงกับจูไห จากเดิมสามชั่วโมงเหลือเพียงสามสิบ
นาทีเทานั้น ซ่ึงนับวาชวยบูรณาการการคมนาคมขนสงระหวางเมืองใหญของเขต
เศรษฐกิจสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงใหมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น

มีชื่ออยางเป็นทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขต
ปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจู
เจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเป็นท่ีรูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือ
ธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 กม.2 และประชากรกวาเจ็ดลานคน เป็นเขตท่ีมีประชากรอยู
อาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4%
มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ !! เมนู หานยาง

โรงงานจิวเวอรรี่ บาย

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส



วันท่ี 3 วัดกวนอู เซินเจิ้น - รานหยกจีน - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีน
โบราณ) - รานยางพารา - หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร -
Splendid Of China / Chinese Folk Culture Villages -
Cultural Village - จูไห

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

รานหยกฮองกง

ถนนฮอลลีวูดฮองกง

จิมซาจุย

ในฮองกง ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักท่ีสุดท่ีตลาดหยกในเกาลูน ถึงแมบริเวณน้ีจะไดรับ
การปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงท่ีผานมา แตท่ีน่ีก็ยังคงไวซ่ึงรองรอยของอดีต
เชน สถานีตํารวจท่ีเป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล ในบริเวณใกลเคียง คุณจะพบหิน
หยกขนาด 3 ตันบนถนนแคนตัน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของถนนเจด แตถาคุณสนใจในการ
ชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและอนุสาวรีย คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของ
หยกท่ีขายอยูท่ีน่ี ซ่ึงมีกวารอยแผง สินคาท่ีคุณจะพบมากท่ีสุดคือเครื่องประดับทําจากหยก
ซ่ึงไดแก แหวน กําไล จ้ี และตางหู แตคุณก็อาจพบของแปลกอ่ืนๆ ดวยเชนกัน

เป็นถนนท่ีออกแบบตาม Hollywood Walk of Fame ซ่ึงตั้งอยูริมทาเรือวิคตอเรียและ
ยานจิมซาจุยทางฝ่ังใต ถนนน้ีมีไวใหคนเดินเลนพักผอนเป็นเหมือนสวนสาธารณะ ซ่ึง
ตลอดทางจะมีรูปป้ันของนักแสดงชื่อดังของโลกตางๆ มากมาย

ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก เลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ
อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเทาใดศูนยการคาชั้นเลิศ
ของฮองกงมีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อท่ี
จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอรนานาชาติชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ังยังเป็น
ท่ีท่ีคุณสามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ด
ของฮองกง หรือเลือกชอปป้ิงท่ีโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคา Brand Name ชั้นนํา
ท่ีมีใหเลือก

เซินเจ้ิน คํ่า

 Shanshui Trends Hotel or Higgert Business Trends Hotel หรือเทียบเทา

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี
ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเป็นคน

่ ่



จิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพล่ียงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีซ่ือสัตย หรือบริวารท่ีไวใจไดน่ันเอง ดังนั้น ประชาชนคน
จีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพ่ือความเป็นสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆ ดาน

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ราน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองเซินเจ้ิน ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือ
เป็นของฝากไดท่ีน่ี

นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพยของนักชอปป้ิง เป็นหางชอป
ป้ิงขนาดใหญของเมืองเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคา
พ้ืนเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอชื่อดังๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมท้ังสองพ้ืนท่ี
(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตร
วัฒนธรรมศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ เป็นสวนสาธารณะท่ีมีทิวทัศน ท่ีใหญท่ีสุดแหงหน่ึงของ
โลกในปริมาณของภาพจําลองท่ีทําซ้ํา อุทยานไดรับการพัฒนาและจัดการโดย บริษัท การทองเท่ียวและการทองเท่ียวรายใหญ
China Travel Service หมูบานชาวจีนท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรม (Cultural Village) เป็นศูนยแสดงชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอย
ใหญ ท่ีกระจายตามมณฑลตางๆ ท่ัวประเทศจีน ท่ีใหญท่ีสุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีท่ีอยูอาศัยของชนเผาตางๆ ท่ีสรางเทา
ขนาดจริง 24 แหง จากท้ังหมด 56 เผาท่ัวประเทศ ทามกลางมวลไมและสายน้ําท่ีรมรื่นสวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการ
ตอนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผาใหชม เชน การเย็บปักถักรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมท้ังชมโชวศิลป
วัฒนธรรมจีนอันตระการตา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง

นําทานเดินทางสูจูไห โดยรถโคช

พักท่ี 365 Art Hotel or Jingjiang Inn Hotel or Zhuhai or Tianhong Holiday Hotel or Kaihua Hotel or
Zhongshan หรือเทียบเทา

วัดกวนอูเซินเจ้ิน

รานหยกจีน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดในเซินเจ้ินท่ีมีเทพเจากวนอูสัญลักษณของความซ่ือสัตย ความกตัญูรูคุณความ
จงรักภักดีความกลาหาญ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเป็นคนจิตใจมั่นคงด่ังขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพล่ียงพล้ําแกฝายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงท่ีดี

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล



รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

รานยางพารา

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

เป็นแหลงดึงดูดนักชอปป้ิงของเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีท้ังหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพ้ืน
เมืองมากมาย ท้ังกระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอ
ชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

Splendid Of China / Chinese Folk Culture Vil…

Cultural Village

 บาย

ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับสถานท่ี
สําคัญตางๆ และเรียนรูวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของจีนอยางใกลชิดในท่ีเดียว โดยมีการ
จําลองสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเดนๆ ท่ัวจีนในอัตราสวน 1:15 ไวในสวน Splendid China
เชน กําแพงเมืองจีน พระราชวังตองหามในปักกิ่ง สุสานจักรพรรดิฉินในเมืองซีอาน และ
พระราชวังโปตาลาในธิเบต เป็นตน

เป็นศูนยแสดงชีวิตความเป็นอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ท่ีกระจายตามมณฑล
ตางๆ ท่ัวประเทศจีนท่ีใหญท่ีสุดภายในหมูบานวัฒนธรรม และท่ีพลาดไมไดทุกทานจะได
ชมการแสดงโชวศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ ซ่ึงมีนักแสดงกวารอยชีวิตท่ีมีความ
สามารถ รูปรางหนาดีสวยงาม และไดรับการฝึกฝนฝีมือการแสดงมาอยางดี ประกอบดวย
ระบบแสง สี เสียง ตระการตา ท่ีจะทําใหทุกทานชมไดอยางเพลิดเพลิน และประทับใจ

จูไห คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิ่ง

จูไหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน ท่ีน่ีไดรับยกยองจากสหประชาชาติ
ใหเป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน



วันท่ี 4 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - มาเกา -
วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม) - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร -
เดอะ เวเนเชียน มาเกา - เดอะปารีเซียนมาเกา - ทาอากาศยาน
มาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง

 365 Art Hotel or Jingjiang Inn Hotel or Zhuhai or Tianhong Holiday Hotel or Kaihua Hotel or Zhongshan
หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงทาง
รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และท่ีไดชื่อวาเป็นถนนคูรัก เพราะวา
ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทานั้น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปัจจุบัน
เป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย

นําทานผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห ฟิชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจู
ไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงาม
ท่ียืนถือไขมุก บิดเอวพล้ิว ริ้วชายผาพัดพล้ิว อุนรอยย้ิมท้ังบนใบหนาถึงมุมปาก เป็นสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดม
สมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเย่ียมเธอ

นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิส์ิทธิข์องพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธ
ศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซ่ึงพระโพธิ
สัตวกวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง
เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางท่ีเป็น “เจาแมกวนอิม” ท่ีคนจีนเรียกวา “อาเน้ีย” เป็นตน

เชื่อกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีท่ีประทับอยูท่ีดินแดนศักดิส์ิทธิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อ
ราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอ
พายุจึงตองแวะพักท่ีเกาะแหงหน่ึงเป็นเวลานานมาก จนเชื่อวาองคเจาแมฯจะไมไปท่ีไหน ประสงคจะอยูท่ีเกาะแหงน้ี จึงไดสราง
ศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเป็นท่ีตั้งของปูชนียสถานอันศักดิส์ิทธิ ์เปรียบเชนท่ีประทับของเจาแม
กวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขาพระพุทธอันย่ิงใหญของจีน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผาน
ดานดวยตัวทานเอง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **

นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เป็น 1 ใน 3 วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในมาเกา และนับ
วาเป็นวัดดังในมาเกาท่ีผูคนนิยมมากราบไหวกันมากท่ีสุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้งแตปี ค.ศ. 1488 อีกท้ังวัดอามาแหงน้ี
ยังไดรับการบันทึกจากองคกร UNESCO ใหเป็น 1 ในมรดกโลกอีกดวย

ภายในวัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเป็นองคประธาน นิยมมาขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลใหกับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาดวย
ธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพ่ือขอพรเรื่องคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญแกะสลักเป็นรูปปเรือสําเภาโบราณ
เชื่อกันวาหากพกธนบัตรท่ีนําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา
ประเทศจีน ซ่ึงถูกไฟไหมและพายุไตฝ ุนถลมในชวงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็นโบสถสําคัญของมาเกา
กอสรางเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้นเป็นหน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย

นําทานเดินทางสู จัตุรัสเซนาโด (Senado Square) เป็นจัตุรัสเมืองมาเกา และเป็นสวนหน่ึงของ Unesco ศูนย
ประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เป็นรูปสี่เหล่ียมผืนผารูปสามเหล่ียมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingos ท่ีปลาย
ดานหน่ึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ท่ีอ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.)

นําทานแวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซ้ือขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากท่ีน่ี หมูแผนรสตางๆ
และเบอเกอรี่ เน่ืองจากมาเกาเป็นเมืองท่ีรวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติ
ท่ีเป็นเอกลักษณ นิยมซ้ือกลับไปเป็นของฝากกันหลายอยาง



นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) จําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เป็น
โรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีคาสิโนท่ีนักพนันและนักทองเท่ียวมาเลนกันเพ่ือความสนุกสนาน
ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในท่ีเดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา บริการสําหรับผูตองการลองเรือใน
บรรยากาศเวนิสประเทศอิตาล่ี (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา และบริการเสริมอ่ืนๆ)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการทองเท่ียวในเดอะเวนีเชียน

บริเวณเดียวกันจะเป็น เดอะปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือท่ีรูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมือง
มาเกา ท่ีน่ีจําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา (ไมรวมคาขึ้นลิฟต)

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

22.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี
FD 767/FD787

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ถนนคูรัก

หวีหนี่ (จูไหฟชเชอรเกิรล)

วัดผูโถวซื่อ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมบนสายถนนสวยงามสุดโรแมนติกของจูไห เพราะมีการจัด
เตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มี
ลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10
ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึ้นตามนิทานพ้ืนบานของ
เมืองจูไห

เป็นวัดท่ีผูคนมักจะมาสักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหแก
ชีวิต วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกท้ังเป็นวัดท่ีคนจูไหนิยมมา
สวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มาเกา บาย

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา ปัจจุบันมาเกาเป็นหน่ึงใน
เขตปกครองพิเศษของจีน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีป
เอเชีย



วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม)

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

เดอะปารีเซียนมาเกา

เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อของมาเกา ท่ีน่ีเป็นท่ีประดิษฐานของเจาแมทะเลจีนใตชื่อเทพมัตสึ ผู
เป็นเทพเจาแหงการประมง วัดน้ีสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1488 วัดอามาจัดเป็นหน่ึงในวัดท่ีเกา
แกท่ีสุดในมาเกา

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษท่ี 17 เคยเป็นโบสถและ
โรงเรียนเซนตปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของ
มาเกา ในปี 2005 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการวาเป็นสวนหน่ึงของศูนย
ประวัติศาสตรแหงมาเกาซ่ึงเป็นมรดกโลก

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเขตเซของเมืองมาเกา และเป็นสวนหน่ึงของศูนยประวัติศาสตรยูเนส
โกมรดกโลกมาเกา ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นจัตุรัสรูปสามเหล่ียม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตาราง
เมตร จัตุรัสแหงน้ีตั้งชื่อตาม Leal Senado สถานท่ีนัดพบสําหรับชาวจีนและโปรตุเกส
ในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 สวนใหญของอาคารรอบจตุรัสเป็นสไตลยุโรป ท่ีน่ีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนมาเกา

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆ นั้นนับวาอยูในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว

เดอะปารีเซียนมาเกาตั้งอยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวาย
น้ํากลางแจงและสวนน้ํา โรงแรมหรูในธีมฝรั่งเศส จุดเดนคือมีแบบจําลองขนาดครึ่งสวน
ของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณของท่ีน่ี

ทาอากาศยานมาเกา คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา

ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง

เดอะ เวนีเชียน มาเกา (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา และบริการเสริมอ่ืนๆ)

เดอะ ปารีเชียง มาเกา (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต)

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
คณะเดินทางจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคา

บริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผน
การเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอนเฟิรมลางาน 

ในกรณีท่ี ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใชวีซากรุป)

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

เน่ืองจากการทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ทาน
ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนท่ีทานไมตองการไดรับบริการ 

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทาน
ชํารุด เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์ม
อนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับ
แจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไม
ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดิน
ทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเป็นสําคัญ

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

เกี่ยวกับการจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตท้ังน้ีและท้ัง
นั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยู
คนละชั้น คนละอาคารกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาใช
จาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน ,
การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
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มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของผูจัดกํากับเทานั้น

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
ใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก
เก็บตามจริงท้ังหมด 

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวัน
อิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน (ในวันเวลาทําการ) และตัดท่ีน่ังการจอง

ภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม
น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด 

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ี
เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ท่ีทานสะดวก

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางจําเป็นจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลง
ลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของ
ทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูป
ถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิด
จากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขท่ีทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ
อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ สัมภาระท่ีถือขึ้นเครื่อง มี
น้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ 

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม)

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144) ทานละ 1,500 บาท 

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไป
ถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน
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ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทานละประมาณ
1,500 บาท แบบ Single (ย่ืนธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยย่ืนวีซาท่ีสถานทูต
จีน 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

หมายเหตุ
อัตราคาบริการขางตนไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144) 

อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /
ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถให
มากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณี
พิเศษ 

พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป

กรุณาตรวจสอบไฟลทบิน และเวลาเดินทางกอนการจองทุกครั้ง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็น
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสน
อราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง 

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว 

การยกเลิก
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุใหหองพักดัง

กลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานนั้น จําเป็นตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน

ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

้ ้ ้ ้ ่ ่



จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก และไมคืนคาใช
จายท้ังหมด

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี 

กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบาง
สวน) ผูเดินทางจําเป็นจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังน้ี
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูใน
ประเทศไทย


