
#13573 ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง เซินเจ้ิน 4 วัน 3 คืน สะพาน
แกว 3 มิติ วิหารเซนตปอล เดอะเวเนเช่ียนมาเกา บิน FD
ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง เซินเจ้ิน พระราชวังหยวนหมิง ตลาดใตดินกงเปย นั่งรถ
ขามสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน ชอปปงจิมซา
จุย ถนนคูรัก วัดผูโถวซาน วัดอามา จัตุรัสเซนาโดสแคว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - จูไห - สวนหยวนหมิงหยวนจูไห - โชว
วัฒนธรรมจีน - ตลาดใตดินกงเปย   

XYF
Business
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 ฮองกง - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิว
เวอรร่ี - รานหยกฮองกง - จิมซาจุย - ยานถนนนาธาน - เซินเจิ้น   

Hong Li
Lai Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - รานหยกจีน - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - ราน
ยางพารา - ลองเฟิง วิลลา วีดิโอ รีสอรท (สะพานแกว 3 มิติ) - จูไห   

XYF
Business
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 ถนนคูรัก - หวีหน่ี (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - วัดผูโถวซ่ือ - มาเกา - วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม) -
วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - รานของฝากมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - เดอะปารี
เซียนมาเกา - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 ฿9,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500



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

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมือง เคาทเตอร สายการบิน ไทยแอรเอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาท่ี
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ

06.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD760 ** ไมมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและ
เครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน

10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

สมควรแกเวลาออกเดินทางสู เมืองจูไห ตั้งอยูทางตอนใตของลุมแมน้ําไขมุก (Pearl River Delta) ในมณฑลกวางตุง
ทอดตัวยาวอยูริมฝ่ังทะเลจีนใต โดยมีอาณาเขตติดตอกับมาเกา และยังสามารถขามฝ่ังไปเท่ียวฮองกงไดอยางงายดาย ท่ีน่ีเป็นอีก
หน่ึงเขตเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจีน

หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ใน
การเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเดินทางสู พระราชวังหยวนหมิงใหม (The New Yuan Ming Palace) ถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง
ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอม
ดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม

สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเป็นพ้ืนท่ีราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้น
เทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็น
ศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนังเจ้ิงตากวางหมิง
สะพานเกาเล้ียว

นําทานชมโชววัฒนธรรมจีน ณ พระราชวังหยวนหมิง (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซ่ึงมีผูแสดงกวา 100 ชีวิต
ซ่ึงเป็นโชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลนใน
พระราชพิธีตางๆ

หมายเหตุ : หากกรณีท่ีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมหรือคืน
เงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเป็นการทดแทน

จากนั้นชอปป้ิงท่ี ตลาดใตดินกงเปย เป็นแหลงชอปป้ิงสุดฮอตของเมืองจูไห ตั้งอยูบริเวณชั้นใตดินของดานตรวจคนเขาเมือง
จูไห-มาเกา มีสินคามากมายหลากหลายแบบใหเดินเลือกซ้ือ ท้ังเสื้อผา รองเทา กระเปาแฟชั่น อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซ่ึงมี
คุณภาพดีและราคายอมเยา นักชอปท้ังหลายหามพลาดเด็ดขาด

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เปาฮ้ือ พรอมเครื่องด่ืมไวนแดง

พักท่ี XYF Business Hotel หรือเทียบเทา

 เชา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมาเกา

จูไห

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

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนหยวนหมิงหยวนจูไห

โชววัฒนธรรมจีน

ตลาดใตดินกงเปย

 บาย

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 พิเศษเมนู!! เปาฮ้ือ พรอมเครื่องด่ืมไวนแดง



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮองกง - สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - วัดแชกงหมิว -
วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยก - จิมซาจุย -
ยานถนนนาธาน - 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

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน

ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทาง
ขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที

โชววัฒนธรรมจีน หากกรณีท่ีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมหรือ
คืนเงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเป็นการทดแทน

 XYF Business Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยมีความยาว 55
กิโลเมตร ประกอบดวย สะพานขามทะเล อุโมงคลอดใตทะเล และเกาะเทียม นับเป็นสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก เชื่อม
เกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑลกวางตุง และมาเกา (หมายเหตุ : การน่ังรถขามสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คือเป็น
รถประจําทาง น่ังรวมกับผูโดยสารทานอ่ืน)

ฮองกง เป็นเขตบริหารพิเศษท่ีขึ้นตรงตอรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวัน
ออกเฉียงใตของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวยเกาะฮองกง นิวเทอรริทอรี่ส เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235
เกาะ

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นหน่ึงในวัดยอดนิยมของเมืองฮองกง เป็นวัดท่ีประชาชนชาวจีน
ใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง โดยตํานาน แชกงหมิว ศาลสถิตของทาน
แชกง ซ่ึงมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญ
ตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน

ยามท่ีออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน
กองทัพ เหลาทหารกลามีความเชื่อวาเมื่อพก พาสัญลักษณรูปกังหันน้ีไป ณ ท่ีใด ๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความ
โชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเป็นตํานานมาจนทุกวันน้ี

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอีกหน่ึงวัดท่ีมีชื่อเสียงของฮองกง ดวยอาคารของวัดท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม รวมท้ังซุมประตูทางเขาท่ีย่ิงใหญอลังการ ไดรับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเตา ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจ้ือ
ผูคนมักเดินทางมากราบไหวเพราะเชื่อวาพระหวังตาเซียนน้ีมีความศักดิส์ิทธิ ์ขอพรสิ่งไดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทําใหวัด
แหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังขึ้นมา

อีกหน่ึงจุดเดนของวัดน้ีคือ เทพเจาหยกโหลว เป็นรูปป้ันสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซ่ึงชาวจีนตองมาขอพร
ความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี เพราะชาวจีนเชื่อวาดายแดงน่ีแหละ
คือเสนโยงโชคชะตาดานความรัก การขอพรเรื่องความรักกับเทพหยกโหลวท่ีวัดหวังตาเซียน ดวยการผูกดายแดง ซ่ึงทําไดท้ังคน
โสด และ คนมีคูแลว คนโสดก็เป็นการขอพรใหเจอเน้ือคู สวนคนมีคู ก็จะชวยทําใหมีความรักท่ีมั่นคงและยืนยาว

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! หานยาง

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) ใหทานไดเลือกชมงานดีไซน ท่ีสวยงาม รวมถึงเครื่องประดับ
จากเพชรท่ีนํามาเป็นเครื่องรางนําโชคตางๆท่ีมีชื่อเสียงของฮองกง เชนกังหันลมวัดดังอยางวัดแชกง เลือกซ้ือเครื่องประดับท่ี

่ ้



สวยงาม ไมเหมือนใคร เป็นของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) หยกเป็นอัญมณีศักดิส์ิทธิท่ี์อยูคูกับชนชาติจีนมาอยางยาวนานหลายศตวรรษ
และยังถือเป็นเครื่องประดับมงคลของคนเชื้อสายจีนมาตั้งแตโบราณกาล เน่ืองจากชาวจีนเชื่อวาหยกคือสัญลักษณของสิ่ง
ศักดิส์ิทธิจ์ากสวรรค ท่ีชวยเสริมดวง ท่ีจะนําโชคลาภ และความรํ่ารวยมาให

จากนั้นชอปป้ิงอยางจุใจ ณ ยานจิมซาจุย หากทานตองการอัพเดตเทรนดลาสุดของฮองกง ตอง ถนนนาธาน

ยานจิมซาจุย ถือเป็นแหลงชอปแหงแรกของเกาะฮองกงท่ีทันสมัยท่ีสุด มีรานคาไวเกือบทุกประเภท หางสรรพสินคาขนาด
ใหญท่ีมีสินคาแบรนดเนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ําสมัยสุด ๆ มีสินคาหลากหลายประเภทใหจับจาย ไมวาจะเป็น เสื้อผา
กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟา กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ ใหทานเลือกชมซ้ือสินคาแฟชั่นท่ีมีเอกลักษณเป็นของตัวเอง ใหได
เลือกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามันสกันเลยทีเดียว

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือไมใหเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

นําทานเดินทางกลับสูเมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ

เมืองเซ่ินเจ้ิน (Shenzhen) ตั้งอยูทางตอนใตของมณฑลกวางตุง เป็นเมืองชายแดนทะเลทางใตของจีน อยูตรงขามกับเกาะ
ฮองกง มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเป็นเพียงหมูบานชาวประมงท่ีออกเรือหาปลาอยูในแถบทะเลจีนใต ตอ
มาปี ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึ้น มีอาคาร
บริษัทหางราน ธุรกิจตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น

พักท่ี Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเทา

ฮองกง

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

วัดแชกงหมิว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือบูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ีนิยม
ของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ



วัดหวังตาเซียน
เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษเมนู!! หานยาง

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

จิมซาจุย

ยานถนนนาธาน

 บาย

เขาชมโรงงานจิวเวอรรี่ เพ่ือเลือกซ้ือของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเป็นของ
ประดับของทานเองซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน ซ่ึงมีกังหันลมท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยม
และเป็นมงคลแกผูสวมใส

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

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

เป็นถนนหลักในเมืองท่ีว่ิงอยูในยานเกาลูน และยาวลากจากจิมซาจุยถึงแจมซาจุย

เซินเจ้ิน คํ่า

เป็นเมืองติดชายแดนฮองกงท่ีสําคัญ ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของปากแมน้ําไขมุก บน
ชายฝ่ังตอนกลางของมณฑลกวางตุงทางตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็น
สวนหน่ึงของสามเหล่ียมปากแมน้ําไขมุก เมืองน้ีขึ้นชื่อเรื่องแหลงชอปป้ิงของกอปป้ี



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร - รานหยกจีน - ศูนยสมุนไพร (ยา
แผนจีนโบราณ) - รานยางพารา - ลองเฟง วิลลา วีดิโอ
รีสอรท (สะพานแกว 3 มิติ) - จูไห

การน่ังรถขามสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คือเป็นรถประจําทาง น่ังรวมกับผูโดยสารทานอ่ืน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชอปป้ิง ท่ี หลอหวูเซ็นเตอร แหลงชอปป้ิงท่ีดึงดูดขาชอปท้ังหลาย นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครองของ
เมืองจีน ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพ้ืนเมืองมากมาย กระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็น
สินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ
ท่ีน่ีมีวางขายใหเลือกซ้ือหามากมาย

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

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่งพรอมเครื่องด่ืมไวนแดง

นําทานเดินทางสู ตงกวน อยูทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูทางใตของเซินเจ้ิน ตงกวน
มีประวัติความเป็นมามากกว่ํา 1,700 ปีและถือไดว่ําเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของกวางตุง (ใชเวลาในการเดินทางประมําณ
1.30 ชม.) ใหทานไดพักผอนบนรถและชมวิวสองขางทางจนถึงตงกวน

นําทานเขาสู LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานท่ีพักผอนสําหรับครอบครัวและนักทองเท่ียวให
ทานไดพบกับสะพานแกว 3 มิติแหลงทองเท่ียวใหมแกะกลอง เปิดใหทองเท่ียวเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตร
และยําว 333 เมตร

พบกับความเสียวของทางเดินกระจกท่ีมีระยะทางอันนาตื่นเตน ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางท่ีอยูภายใตทางเดินกระจก
ท้ังหมด ซ่ึงเป็นสะพานกระจกและจะมีชวงท่ีเป็น 3 มิติเพ่ิมความตื่นเตนใหทานไดหวาดเสียวถือเป็นการทาทายนักทองเท่ียวท่ี
อยากามาสัมผัส ทิวทัศนอันงดงาม มีกฎอยูวาผูมาเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน (หากทานไมประสงคท่ี
จะเดินสะพานแกวทานสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได)

หมายเหตุ: สะพานแกวเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีจํา เป็นตองตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยางสูงอยูตลอดจากทาง
รัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไมเปิดใหนักทองเท่ียวเดิน อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะฝน เป็นอันรับทราบโดยท่ัวกันวา
เหตุผลเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังสิ้น

ขอตกลงสําคัญหากทานไมเดินสะพานแกว บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช

พักท่ี XYF Business Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร

รานหยกจีน

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

รานยางพารา

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

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

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

ยางพาราสินคาขึ้นชื่อของประเทศจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่ง พรอมเครื่องด่ืมไวนแดง

ลองเฟง วิลลา วีดิโอ รีสอรท (สะพานแกว 3 มิติ) บาย

เป็นรีสอรททองเท่ียวท่ีถือเป็นสถานท่ีสถานท่ีพักผอนสําหรับนักทองเท่ียวท่ีดีแหงหน่ึง
ตั้งอยูบริเวณทางหลวง Longping Highway บริเวณทางใตของเซินเจ้ิน รีสอรทแหงน้ี
กลายเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีเสมือนเป็นดินแดนแหงความฝันท่ีมีธีมของปราสาทนิยาย ผืน
ปาเขตรอน ภายในยังมีสวนสนุกเล็กๆ ท่ีดานหลังของรีสอรทซ่ึงมีเครื่องเลนตางๆ รวมถึง
รถไฟเหาะ ท้ังยังมีสะพานแกวความยาว 333 เมตรท่ีเพ่ิงสรางใหมและใหบริการในเดือน
กรกฎาคม ปี 2018 เป็นอีกหน่ึงแลนมารคท่ีสําคัญในรีสอรทแหงน้ี

จูไห คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - มาเกา -
วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม) - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร -
รานของฝากมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - เดอะปารีเซียน
มาเกา - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง

สะพานแกวเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีจํา เป็นตองตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยางสูงอยูตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้น
หากสะพานไมเปิดใหนักทองเท่ียวเดิน อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะฝน เป็นอันรับทราบโดยท่ัวกันวา เหตุผลเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักทองเท่ียวท้ังสิ้น

ขอตกลงสําคัญหากทานไมเดินสะพานแกว บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

 XYF Business Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

จากนั้นผานชม 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

นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิส์ิทธิข์องพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธ
ศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซ่ึงพระ
โพธิสัตวกวนอิมเป็นมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลาย
ปาง 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 ์

บาย

บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช มาเกา(Macau)เป็นแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใตของจีนแผนดิน
ใหญ ในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส ในปัจจุบันเป็นเขตปกครองพิเศษแหงหน่ึงของประเทศจีน ทําใหเป็นเมืองท่ี
มีสวนผสมระหวางวัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน ซ่ึงชื่อถนนและสถานท่ีหลายๆแหงยังคงใชภาษาโปรตุเกสอยู มีคาสิโนและหาง
ขนาดใหญหลายแหง จนไดรับฉายาวาเป็น Las Vegas of Asia

หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)

นําทานเดินทางสู วัดอามา เป็นวัดท่ีมีอยูมายาวนาน สรางขึ้นตั้งแตกอนท่ีจะมีเมืองมาเกาเกิดขึ้น จึงทําใหเป็นวัดท่ีมีความ
สําคัญอีกแหงหน่ึง ตั้งอยูทางตอนใตของเกาะมาเกา ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลายจุด ซ่ึงแตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้ง
เดินขึ้นไปบันไดไป ในแตละชั้นก็จะมีท้ังศาลเจา, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักดิส์ิทธิต์างๆใหเราไดขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัด
นั้นงดงามเป็นสไตลจีนโบราณ

นําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล (Ruins of St.Paul’s) ท่ีน่ีเป็นแลนดมารคเบอร 1 ของมาเกา ซากประตูโบสถเซนต
ปอลคือดานหนาของโบสถมาแตรเดอิท่ีถูกกอสรางขึ้นในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ท่ีถูกทําลายจากเหตุการณไฟไหมในปี
ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนตปอลท่ีอยูถัดไปจากโบสถ ท้ังโบสถมาแตร เดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล และปอมปราการ
เป็นสิ่งปลูกสรางของพระนิกายเยซูอิต และเขาใจวาเป็น “ปอมปราการ” ของมาเกา

ใกลๆ กันนั้นคือซากโบราณสถานของวิทยาลัยเซนตปอลท่ีเป็นหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกแหงแรกใน
ตะวันออกไกลท่ีมีหลักสูตรการสอนท่ีละเอียด ทุกวันน้ีดานหนาของซากประตูโบสถเซนตปอลทําหนาท่ีเป็นสัญลักษณของแทน
บูชาใหกับเมืองน้ี

่



นําทานชม จัตุรัสเซนาโดสแคว (Senado Square) เป็นศูนยรวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษ และยังคงเป็นสถานท่ีจัด
งานเฉลิมฉลองท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดอยูทุกวันน้ี ปัจจุบันป็นยานชอปป้ิงแบรนดเนม โนเนม ของกิน ของท่ีระลึกท่ีนักทอง
เท่ียวนิยมมาจับจายใชสอย ท้ังสองขางทางและในบริเวนจัตุรัสเซนาโดประกอบดวยอาคารตางๆ รูปแบบถาปัตยกรรมยุค
อาณานิคม มีตึกสวยๆมีโบสถสวยท่ีมีความสําคัญอยูดวย

นําทานเดินทางสู เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซขนาดใหญสุดของมาเกาท่ีมีโซนคาสิโนท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก รวมท้ังยังเป็นอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยขนาดใหญท่ีสุดในเอเชียดวย แตสิ่งท่ีมีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสําหรับนัก
ทองเท่ียวท่ัวไปคือโซนท่ีเป็นหาง ซ่ึงออกแบบและตกแตงใหเหมือนกับสไตลเมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซ่ึงสรางออกมาได
สวยงามและนาตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก

จากนั้นแวะ รานของฝาก ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึก ติดไมติดมือไปฝากคนท่ีทานรัก

บรรยากาศในโซนหางของเวเนเชี่ยนเรียกวา Grand Canal Shoppes อยูท่ีดานขางของโซนคาสิโนซ่ึงจะแยกสวนกัน
ชัดเจนแตจะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได ภายในหางจะมีรูปรางคลายกับตัว U ท่ีมีคลองไหลผานกลางทางเดินซ่ึงจะมีบริการเรือพายก
อนโดลา(Gondola) ท่ีมีท้ังคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พรอมกับการพูดคุยรองเพลงไปดวยกัน อิสระใหทาน
ชอปป้ิงหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน ตามอัธยาศัย

บริเวณเดียวกันจะเป็น เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) โดดเดนดวยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จําลอง
ขนาดครึ่งหน่ึงของหอไอเฟล ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทําใหเป็นหน่ึงในแลนดมารกท่ีสําคัญของมาเกา ใหทานไดชื่นชม
ความสวยงามกับอีกหน่ึงแลนดมารคของเมืองมาเกา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือไมใหเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

22.10 น. เดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD767 ** ไมมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมได
บนเครื่องบิน

23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
ตั้งแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 - วันท่ี 28 มีนาคม 2563 ไฟลทขากลับจะปรับเวลา ออกเดินทางจากมาเกา เวลา 22.40 และ

ถึงกรุงเทพเวลา 00.30

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

วัดอามา (วัดเจาแมทับทิม)

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

รานของฝากมาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

 บาย

เป็นเกาะท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน และเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสจนปีคศ 1999 ใน
ตอนแรกเป็นเมืองท่ีจีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพ่ือเป็นเมืองทา ปัจจุบันมาเกาเป็นหน่ึงใน
เขตปกครองพิเศษของจีน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของทวีป
เอเชีย

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

เลือกซ้ือทารตไข ของฝากขึ้นชื่อของมาเกา และหมูแผน หมูหวาน ของขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง
ของมาเกา

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆ นั้นนับวาอยูในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว



 หมายเหตุ ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ตั้งแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 - วันท่ี 28 มีนาคม 2563 ไฟลทขากลับจะปรับเวลา ออกเดินทางจากมาเกา เวลา 22.40 และ
ถึงกรุงเทพเวลา 00.30

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

เดอะปารีเซียนมาเกา
เดอะปารีเซียนมาเกาตั้งอยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวาย
น้ํากลางแจงและสวนน้ํา โรงแรมหรูในธีมฝรั่งเศส จุดเดนคือมีแบบจําลองขนาดครึ่งสวน
ของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณของท่ีน่ี

ทาอากาศยานมาเกา

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศนั้นๆ หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลา
ในการทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 3,000 บาท/ทาน

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
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ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให
โรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตาม
คุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ 

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

คาวีซากรุป ตามมาตรา 144 เฉพาะพีเรียดเดินทางเดือน ธ.ค.62-พ.ค.63 (ตามวันเดินทางในโปรแกรม)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144) เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 62-มกราคม63 (ตามท่ีระบุวันเดินทางในโปรแกรม)

คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีคาธรรมเนียมเพ่ิมทานละ
ประมาณ 3,000 บาท แบบเขาออกจีน 2 ครั้ง (ย่ืนธรรมดา 5 วันทําการ) 
คาธรรมเนียมทานละ 4,400 บาท แบบเขาออกจีน 2 ครั้ง (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) โดยย่ืนวีซาท่ีสถานทูตจีน  

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ,หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 1,400 บาท/ทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
ไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144) เฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (ตามท่ีระบุวันเดินทางในโปรแกรม)

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับและหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย รวมเป็น 1,400 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน

จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หักจากราคาทัวร 3,000 บาท/ทาน

สายการบินแอรเอเชียมีบริการสามารถล็อคท่ีน่ังสําหรับผูโดยสารท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนา แตจะมีคาบริการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติม หากผูโดยสารตองการท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat กรุณาแจงแถวท่ีตองการและเช็คราคากับพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง

ตั้งแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2562 - วันท่ี 28 มีนาคม 2563 ไฟลทขากลับจะปรับเวลา ออกเดินทางจากมาเกา เวลา 22.40 และถึง
กรุงเทพเวลา 00.30

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: 

1. รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
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มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

2. อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก
เก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเป็นกรณีพิเศษ 

3. 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

4. กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา โดยผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือ
เสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง

5.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุใหหองพักดัง
กลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานนั้น จําเป็นตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


