
#14592 ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง 3 วัน 2 คืน ซากโบสถเซนต
ปอล ข้ึนหอไอเฟลเดอะปารีเชียน บิน FD
มาเกา จูไห ฮองกง วัดเจาแมกวนอิม จตุรัสเซนาโด เดอะเวนีเชียน ตลาดใตดินกง
เปย วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน ยานจิมซาจุย ถนนคูรัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู
โถว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม - วิหารเซนตปอล -
เซนาโดสแควร - รานของฝากมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - เดอะปารีเซียนมาเกา - จูไห -
ตลาดใตดินกงเปย

  

Jinjiang
Inn
Hotel ,
Zhuhai
หรือ
เทียบเทา

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

Jinjiang
Inn
Hotel ,
Zhuhai
หรือ
เทียบเทา

3 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟิชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - รานหยกจีน - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีน
โบราณ) - รานผลิตภัณฑจากไผ - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ฿12,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

1 ม.ค. 63 - 3 ม.ค. 63 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - วัดเจาแมกวน
อิมฮองฮัม - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - รานของฝาก
มาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา - เดอะปารีเซียนมาเกา - จูไห -
ตลาดใตดินกงเปย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

02.45 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 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

06.45 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia
เท่ียวบินท่ี FD775 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ
ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที **

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

วัดเจาแมกวนอิม (Kun Iam Temple) เป็นหน่ึงในสามวัดเกาแกท่ีสุดของมาเกา ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจา
หลายองค รวมถึงองคท่ีมีชื่อเสียง น่ันก็คือ เจาแมกวนอิม ซ่ึงไมเหมือนท่ีไหนดวยการแตงเครื่องทรงชุดเจาสาวโบราณอยาง
สวยงาม ผูคนนิยมมาไหวขอพรใหมีความสงบสุขและโชคดี

นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ซ่ึงถูก
ไฟไหมและพายุไตฝ ุนถลม จนเหลือเพียงซากประตู ในสมัยนั้น เป็นหน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย

จตุรัสเซนาโด (Senado Square) จตุรัสใจกลางเมืองมาเกา รายลอมไปดวยตึกรามบานชองและโบสถสไตลยุโรปซ่ึงไดรับ
อิทธิพลมาจากโปรตุเกส ทางเดินตางๆตกแตงดวยกระเบื้องและหินโมเสสหลากสีเป็นลายคลายคล่ืนทะเล สวนอาคารตางๆสไตล
ยุโรปท่ีอยูรายลอมจตุรัสแหงน้ีไดมีกฎไมใหรานตางๆตกแตงผนังดานหนาตึกโดยเอง มีรานคาเปิดกันอยูท้ังสองขางทาง เป็น 1
ใน 4 จตุรัสท่ีใหญเป็นอันดับตนๆของมาเกา

แวะ รานขายของฝาก เน่ืองจากมาเกาเป็นเมืองท่ีรวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆ
จึงไดมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ

นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) จําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เป็น
โรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีคาสิโนท่ีนักพนันและนักทองเท่ียวมาเลนกันเพ่ือความสนุกสนาน

บาย

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือสะดวกในการทองเท่ียวในเดอะเวนีเชียน

เดอะปารีเชียน มาเกา (The Parisian Macao) หรือท่ีรูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ท่ีน่ีจําลองหอไอเฟล
จากเมืองปารีส พิเศษสุดๆ!! นําทานขึ้นไปชมบรรยากาศท่ีชั้น 37 จุดชมวิวชั้นสูงสุด ท่ีทําใหทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองมาเกาไดอยางท่ัวถึง (รวมคาขึ้นลิฟตแลว)

นําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห โดยรถโคช **ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดาน
ดวยตัวทานเอง **

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ี ตลาดใตดินกงเปย ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกท้ังกระเปา
เสื้อผา รองเทา ฯลฯ กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ฃ

่



พักท่ี Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมาเกา

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

รานของฝากมาเกา

 เชา

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

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง

วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือท่ีชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน เป็นวัดท่ี
สรางขึ้นในปี 1873 ซ่ึงตอมาได มีการสรางถนนในปี 1909 คนงานไดทําการขุดเจาะท่ีพ้ืน
และเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึ้น คือมีน้ําคลายๆ สีเลือดไหลซึม ขึ้นมาเป็นท่ีกลาว
ขาน กันท้ังเกาะวาเป็นเลือดของมังกร ชาวฮองกงเลยมาบริจาคเงินท่ีวัดน้ีเพ่ือเป็นการแก
เคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกันภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหา
เศรษฐีชาวฮองกงถือเป็นประเพณีท่ีจะมากูเงินเจาแมกวนอิมท่ีวัดแหงน้ีเพ่ือนําไปเป็นทุน
ในการประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

เป็นซากของโบสถท่ีมีอายุเกาแกและสวยงาม เคยเป็นโบสถและโรงเรียนเซนตปอล ซ่ึง
เป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเมืองมาเกา ซ่ึงตั้งชขื่อตามสถานท่ีนัดพบของชาวโปรตุเกสและจีน เคยมี
รูปป้ันขนาดใหญ

เลือกซ้ือทารตไข ของฝากขึ้นชื่อของมาเกา และหมูแผน หมูหวาน ของขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง
ของมาเกา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือก
ซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 นาที

ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

เดอะ เวเนเชียน มาเกา
เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆนั้นนับวา High End เลยทีเดียว

เดอะปารีเซียนมาเกา

จูไห

ตลาดใตดินกงเปย

 บาย

ตั้งอยูใจกลางเขต Cotai ในมาเกา มีหางสรรพสินคาหรูหรา สระวายน้ํากลางแจงและสวน
น้ํา โรงแรมในธีมฝรั่งเศส มีแบบจําลองขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลท่ีเป็นสัญลักษณ มี
บริการนวดผอนคลายและทรีทเมนทท่ีศูนยสปาในสถานท่ี มีทางเดินใตหลังคาจาก The
Parisian Macao ไปยัง Cotai Expo ซ่ึงใชเวลาเดินประมาณ 10 นาที จากโรงแรมแหง
น้ี ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต 6 นาทีไปยังทาเรือ Macau Ferry Terminal ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง 10 นาทีไปยัง Taipa Ferry Terminal และใชเวลาเดินทางโดย
รถยนต 8 นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ Macau International Airport มีบริการรถรับ
สงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห" ไดรับยกยองจากสหประชาชาติให
เป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

เป็นตลาดท่ีอยูชั้นใตดินของเมืองจูไห ตลาดท่ีน่ีจะคลาย ๆ มาบุญครองบานเรา ท่ีจูไหจะ
เป็นเมืองเล็ก ๆ จึงไมคอยมีมลพิษ สภาพแวดลอมจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธิ ์
มาก ท่ีน่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก มีท้ังรานเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องประดับ
และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีสําคัญของท่ีน่ีราคาถูกมากเพราะวามีสินคาท่ีน่ีทําเลียนแบบ
จากจีน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทา



สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา - ฮองกง - วัดแชกงหมิว -
วัดหวังตาเซียน - โรงงานจิวเวอรร่ี - รานหยกฮองกง - จิมซา
จุย - จูไห

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน
ดานในมีรูปป้ันสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเป็นเทพประจําวัดแหงน้ี ดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลาย
ตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขามากราบไหวจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาใน
ชีวิต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชื่อวาเป็นวัดไหวพระสละโสด เสี่ยงเซียมซีสุดแมน โดด
เดนดวยสถาปัตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม วัดแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวัง
ตาเซียน ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธีน่ันเอง

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซ้ือเครื่องประดับสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทาน
เอง

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกซ้ือสินคาหยกคุณภาพดีของเมือง

จากนั้นใหทานอิสระชอปป้ิงท่ียานจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลก
ทานจะไดเลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ

นําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห โดยรถโคช **ทุกทานจําเป็นตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดาน
ดวยตัวทานเอง **

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

สะพานขามทะเล ฮองกง-จูไห-มาเกา

ฮองกง

 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%

่ ่



วัดแชกงหมิว

มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงท่ีอยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930

เป็นวัดท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือ บูชาพระเจาแชกงท่ีเคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมของท้ังชาวเมืองและนักทองเท่ียวท่ีผานมาตองมาบูชาสักการะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดหวังตาเซียน

โรงงานจิวเวอรรี่

รานหยกฮองกง

จิมซาจุย

 บาย

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง ท่ีขึ้นชื่อเรื่องการไดอยางท่ีขอเสมอ ซ่ึงสรางขึ้น
มาบูชาหวองตาเซียน

เขาชม โรงงานจิวเวอรรี่ 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



วันท่ี 3 ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - วัดผูโถวซ่ือ - รานหยก
จีน - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) - รานผลิตภัณฑจากไผ
- ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง

จูไห
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห" ไดรับยกยองจากสหประชาชาติให
เป็น "เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน" สัญลักษณของเมืองจูไห คือ "หว่ี
หน่ี" เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล และยังมีถนนคูรัก เป็นถนนซ่ึงอยู
ริมชายหาดท่ีรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

 คํ่า  Jinjiang Inn Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดท่ีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซ่ึงทาง
รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศนไวอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ

ผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห ฟิชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห
บริเวณอาวเซียงหู

นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิส์ิทธิข์องพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธ
ศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซ่ึงพระโพธิสัตวกวนอิมเป็นมหาบุรุษ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop), ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,รานเย่ือ
ไผ (Chinese Bamboo Shop) ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซ้ือเพ่ือเป็น
ของฝากไดท่ีน่ี

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน(เขตการปกครองพิเศษ)

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําท่ีทาอากาศยานนานาชาติมาเกา

22.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี
FD787 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **

23.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ถนนคูรัก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก เพราะมีการจัดเตรียม
สถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด



หวีหนี่ จูไหฟชเชอรเกิรล

วัดผูโถวซื่อ

หรือหวีหน่ี เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณ
อาวเซียงหู มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมี
น้ําหนักถึง 10 ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึ้นตาม
นิทานพ้ืนบานของเมืองจูไห

วัดผูโถวซ่ือ (Putuo temple) สักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริ
มงคลใหแกชีวิต วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกท้ังเป็นวัดท่ีคนจู
ไหนิยมมาสวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา นมัสการเทพแหงโชคลาภเสริมสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานหยกจีน

ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ)

รานผลิตภัณฑจากไผ

 บาย

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

ศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เปาซูหลิง หรือในชื่อวา ยาบัวหิมะ ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียงชมวีดีทัศนและฟังบรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแตละชนิด

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

ทาอากาศยานมาเกา คํ่า

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง ท่ีไม
เหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือ ฮองกง



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ 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 

้ ้



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

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว **
 

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน

ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทําจองเขามาใหม น่ันหมาย
ถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

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) 

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

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
พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

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

** บริษัทขอสงวนสิทธิ ์อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร 100 USD กรุณาติดตอสอบถามเป็น
กรณีพิเศษ  **

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก สมุนไพร ฯลฯ ซ่ึงจําเป็นตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสํา
อางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด
เพ่ือสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได **

การยกเลิก
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการเดินทางกระทันหัน เป็นเหตุใหหองพักดัง

กลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 ทานนั้น จําเป็นตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน

ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ** ยกเวน พีเรียดท่ี
มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี 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
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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
 


