
#15755        ทัวร�มาเก�า กวางโจว 4 วัน
3 คืน วัดเจ�าแม�ทับทิม ทางเดินกระจก

หวงเถิงเส�ย บิน NX



 

 “ไหวแ้กปี้ชงกับองคไ์ทส่้วยเอ๊ีย #วัดเปากง 

สมัผัสบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย #THE VENETIAN 

นมัสการองคเ์จา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาว #วัดเจา้แม่กวนอิม 

สมัผัสความหวาดเสียวตื่นเตน้ #ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย 
    

ตารางการเดินทาง 
 
วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

1 

กรุงเทพฯ-มาเก๊า (NX885 : 10.35-14.25)-วดัอามา่-

วดัเจา้แม่กวนอิม-รา้นขนมของฝาก-THE VENETIAN- 

THE PARISIAN 

X   
RIO HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
วดัเปากง-จไูห่-กวางเจา-รา้นบวัหิมะ-จตัุรสัฮัวเฉนิ- 

ถนนซัง่เซี่ยจิ่ว    

MANDARIN HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 

ฝอซาน-วิหารบรรพบุรุษ(ศาลเจา้จู่เมี่ยว)-ถนนคนเดิน

หลิงหนานเทียนตี้ -ชิงหยวน-ทางเดนิกระจกหวงเถิงเสยี-

กวางเจา 
   

 

MANDARIN HOTEL 

หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

4 
กวางเจา-รา้นหยก-จไูห่-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกก๊เป่ย- 

มาเก๊า-กรุงเทพฯ (NX882 : 19.45-21.50)      

 
ก าหนดการเดินทาง 

วันที ่28 กุมภาพนัธ-์02 มีนาคม 2563                 ราคา 16,899.- 

วันที ่01-04 มีนาคม 2563       ราคา 16,899.- 

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563                  ราคา 16,899.- 

วันที ่25-28 มีนาคม 2563       ราคา 16,899.- 

วันที ่26-29 มีนาคม 2563               ราคา 16,899.- 

วันที ่06-09 เมษายน 2563 *วันจกัรี*                 ราคา 17,899.- 

วันที ่16-19 เมษายน 2563                  ราคา 17,899.- 

วันที ่19-22 เมษายน 2563                  ราคา 16,899.- 

วันที ่25-28 พฤษภาคม 2563                  ราคา 15,899.- 

วันที ่09-12 มิถุนายน 2563                  ราคา 15,899.- 

วันที ่21-24 มิถุนายน 2563                  ราคา 15,899.- 

พีเรียดวันเดินทางขา้งตน้..จดัตามฤกษ์ยาม ตามที่ท่านซินแสก าหนด  

ซึ่งเป็นช่วงวัน และเวลา อนัเป็นฤกษย์ามสิริมงคล 



 

หมายเหตุ :  

 ไม่รวมคา่ทิปคนขับรถ, ไกดท์อ้งถิ่น และหัวหนา้ทวัร ์จ  านวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

• เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทวัรเ์พิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-มาเกา๊-วัดอาม่า-วัดเจา้แม่กวนอิม-รา้นขนมของฝาก- THE VENETIAN- 

                     THE PARISIAN 

07.30 น. พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 5 

ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU(NX) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

10.35 น. เหิรฟ้าสู่ มาเกา๊ ประเทศจนี เที่ยวบินท่ี NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ง) 

14.25 น.      เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า ใหทุ้กท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทับทิมท่ีวัดอาม่า ซึ่ง

เป็นวดัท่ีมีชื่อเสียงมากๆ ภายในวดัมีจุดกราบไหวข้อพรอยู่หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขา

ตั้งเดินข้ึนไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็จะมีท้ังศาลเจา้, ศาลา, ประตูโบราณ, ส่ิงศักสิทธ์ิต่างๆ ให้

เราไดข้อพร จึงท าใหค้นนิยมเดินทางมากราบไหวแ้ละเท่ียวชมบริเวณต่างของวดัอาม่าแห่งน้ี 

 

 
 

น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเจา้แม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สรา้ง

ข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัมีแท่นบูชาสวยงามส าหรบัประดิษฐานองคพ์ระพุทธรูป พรอ้ม

รูปป้ันทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป นอกจากน้ียังเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปาง

นิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตัดเย็บดว้ยผา้ไหม

อย่างงดงาม  



 

น าท่าน แวะชิมและซื้ อขนมพ้ืนเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ อาทิ เช่น วิตามิน

สกดัจากปลาทะเลน ้าลึก, น ้านมผึ้ งท่ีช่วยบ ารุงผิวพรรณ หรือหมูแผ่น เป็นตน้ จากน้ันน าท่านสู่

อาณาจักรคาสิโนท่ีได้รับการขนานนามว่า  ลาสเวกัสของเอเชีย THE VENETIAN RESORT 

HOTEL อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกบับรรยากาศสญัลกัษณ์ของเมืองเวนิส ท้ังเรือ

กอนโดล่า ล าคลองกลางเมือง ใหท่้านไดร้บัความรูสึ้กเหมือนอยู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระ

ใหท่้านไดท้ ากิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN 

MACAU แลนด์มารค์แห่งใหม่ของมาเก๊า โรงแรมอลงัการแห่งน้ีไดแ้รงบนัดาลใจมาจากมหานคร

ปารีส เมืองคลาสสิคตลอดกาลท่ีข้ึนชื่อดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่  RIO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วันท่ีสอง  วัดเปากง-จูไห่-กวางเจา-รา้นบวัหิมะ-จตัุรสัฮัวเฉนิ-ถนนซัง่เซี่ยจิ่ว 

เชา้   บริการอาหารเชา้ (2) 



 

ฤกษ์ยาม.. น าท่านเดินทางสู่ วัดเปากง ศาลเจา้อีหลิง ต าหนักไท่ส่วยเอี้ ย ตามฤกษ์ยามท่ี

ก าหนดไว ้กราบไหวข้อพรกบัเทพเจา้องคไ์ท่ส่วยเอี้ ยขุนพลโหล่วป่ีไต่เจียงกุง(หลูมี่ตา้เจียงจวิน) 

เทพผูท้ าหน้าท่ีปกปักษ์คุม้ครองดวงชะตา แบบถูกตอ้งและถูกเวลา เสริมดวง ขจดัปัดเป่าโรคภยั

ส่ิงชัว่รา้ยใหพ้น้จากตัว โดยจะมีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน า  

จากน้ันน าท่านเดินทาง ขา้มด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประจีน 

(ในการเดินทางขา้มด่าน ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเองและผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที)  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอย่าง

รวดเร็วจากธุรกิจการคา้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นบวัหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษา

แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น น าท่านสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง ซึ่งเป็น

ศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพ้ืนท่ี 560,000 ตารางเมตร จตัุรสัน้ีรวบรวมสิ่งก่อสรา้ง

หลายแห่งอยู่ในท่ีเดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสรา้ง อาทิเช่น พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอ

ทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอหนังสือกวางเจา วังเยาวชน ซึ่งตอนน้ีจัดเป็นสวนจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เมืองกวางเจา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนซัง่เซี่ยจิ่ว ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินคา้

อนัทันสมยัต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อมากมายอาทิเส้ือผา้, กระเป๋า, สินคา้แบรนด์เนมจีน 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที่  Mandarin Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  ฝอซาน-วิหารบรรพบุรุษ(ศาลเจา้จู่เมี่ยว)-ถนนคนเดินหลิงหนานเทียนตี้ -ชงิหยวน-

ทางเดนิกระจกหวงเถงิเสีย-กวางเจา 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านสู่ เมืองฝอซาน  เมืองท่ีมีชื่อเสียงด้านการประมง การท าเคร่ืองเซรามิกและ

เคร่ืองป้ันดินเผา จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ศาลเจา้จู่เมี่ยว เป็นวัดลัทธิเต๋า สร้างเมื่อ ค.ศ. 

1078-1085 ได้รับการบูรณะหลายครั้ง เป็นศาลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบริเวณน้ี ตั้งอยู่ในสวน 

ภายในเป็นลานกวา้งใหญ่ มีหินสลักรูปงดงาม รูปเคารพท่ีเป็นประธานของศาลแห่งน้ี คือ รูป



 

เป่ยตี้  หรือ จักรพรรดิเหนือ ถือเป็นเทวดาประจ าทิศเหนือผู้มีหน้าท่ีควบคุมน ้ า สร้างสมัย

จักรพรรดิจิ่งไท่ มีน ้าหนักกว่า 2,500 กิโลกรัม นอกจากน้ียังมีโรงงิ้ วท่ีมีไมแ้กะสลักงามมาก 

สรา้งในสมยัจกัรพรรดิซุ่นจื้ อ จากน้ันน าท่านชมการแสดงเชิดสิงโตคณะหวงเฟยหง 

***โปรดทราบ !!  การแสดงน้ีแสดงท่ีกลางแจง้ หากมีการปิดในวนัน้ันๆ หรือในช่วงเวลาท่ีฝน

ตก ไม่ว่าจะดว้ยกรณีใดๆ ท าใหเ้ขา้ชมไม่ได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปล่ียนแปลงโดยท่ี

ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ท้ังสิ้ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลิงหนานเทียนตี้  เป็นแหล่งท่ีรวมสินคา้หลากหลายท้ัง

ของท่ีระลึกและมีรา้นอาหารมากมาย ท าใหแ้ห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมสุดคึกคักของ

นักชอ้ป และยงัมีมุมชิคๆ สไตลฮ์ิปเตอรใ์หถ่้ายรูปอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย  น าท่านสู ่เมืองชิงหย่วน เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุด ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนกลางของ มณฑล

กวางตุง้ น าท่านสู่ ทางเดินกระจกหวงเถิงเสีย จัดว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของมณฑล

กวางตุ ้ง โดยการออกแบบมีลักษณะคล้ายกับไมแ้บดมินตันสองอันวางอยู่ในแนวตั้งและ



 

แนวนอน ทางเดินกระจกแห่งน้ีไดท้ าลายสถิติความสูงอยู่ท่ี  500 เมตร มีความยาวในรอบ

วงกลมกว่า 168 เมตร ความยาวทางเดินตรงกว่า 368 เมตร ใหท่้านไดส้มัผัสความหวาดเสียว

ตื่นเตน้ระหว่างเดินชมทางเดินกระจก ในช่วงเวลากลางคืนจะมีการแสดงโชว์แสงสีพร้อมกับ

เพลงบรรเลงจงัหวะตื่นเตน้ เรา้ใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ 

พกัที่  Mandarin Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

วันทีส่ี  กวางเจา-รา้นหยก-จูไห่-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกก๊เป่ย-มาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

  น าท่านแวะ รา้นหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝากล ้าค่า จากน้ัน

น าท่านเดินทางขา้มด่านกงเป่ย สู่ เมอืงจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประจีน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดใตด้ินกก๊เป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร ์มีสินคา้

ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปป้ีแบรนด์เนม เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 

ของเด็กเล่น อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวและเลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ มาเกา๊ 

ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะตอ้งลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน

ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขา้มด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองใชเ้วลาใน

การเดินประมาณ 45-60 นาที  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเกา๊ 

19.45 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เที่ยวบินท่ี NX882 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

พรอ้มความประทับใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***  

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอยีดทุกขอ้) 

• ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต า่ 2 หน้า หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ



 

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• ขนาดของกรุป๊ไซด ์จ  านวนผูเ้ดินทางอาจมีการปรบัเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 

• กรณีท่ียื่นวีซ่าเดี่ยวแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัตวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่

ทวัรห์รือมัดจ  ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการ

ยื่นขอวีซ่า(ศูนยฯ์เรียกเก็บ) / ค่ามัดจ  าตัว๋เครื่องบิน หรือ ค่าตัว๋เครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างค่าทวัรใ์นกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้ น 

• โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรบัเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จักคือ รา้นบัวหิมะ, รา้นหยก, รา้นขนมพ้ืนเมือง จ าเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่ารา้นทุกร้าน

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้ อข้ึนอยู่กบั

ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ท้ังสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้น

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวน

เงิน 600 หยวน / ท่าน / รา้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายคา่

พกัเดี่ยวเพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ได้ตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทัวร ์ 

• ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เครื่องบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหน้าได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วัน ก่อนเดนิทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพ่ือเตรยีมตัวการเดินทาง  



 

1 วัน ก่อนเดนิทาง   หวัหน้าทัวรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตัวเดนิทางแก่ผูเ้ดนิทางอีกครัง้ 

• ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทัวรท่์านใดสนใจสามารถซื้ อไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ โดยไม่มีการบงัคบัลุกทัวรท้ั์งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

• เมื่อท่านท าการซื้ อโปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2 ท่าน) 

เด็ก 

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วันที ่28 กุมภาพนัธ-์02 มีนาคม 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่01-04 มีนาคม 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่13-16 มีนาคม 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่25-28 มีนาคม 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่26-29 มีนาคม 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่06-09 เมษายน 2563 *วันจกัรี* 17,899 20,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่16-19 เมษายน 2563 17,899 20,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่19-22 เมษายน 2563 16,899 19,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่25-28 พฤษภาคม 2563 15,899 18,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่09-12 มิถุนายน 2563 15,899 18,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์

วันที ่21-24 มิถุนายน 2563 15,899 18,899 4,500 “ไม่รบัจอยแลนด ์
 

อตัราคา่บริการ *รวม* 

1. ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรมตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่า เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)

กรณีท่ีวีซ่าเขา้ประเทศจีนแบบ 144 ชัว่โมง ถูกยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท าใหม้ีเหตุตอ้งยื่นวีซ่า

เดี่ยว (ยื่นท่ีศูนยย์ื่นวีซ่าจีนประจ าประเทศไทย) ทางบริษัทฯ จะขอเก็บหนังสือเดินทางตวัจริง, รูปถ่าย

หนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ  านวน 2 รูป และเอกสารตามกฎของการยื่นวี

ซ่าจีน พรอ้มช าระค่าวีซ่าจีนเพ่ิมจากค่าทวัร ์ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระ 1,650 บาท / ยื่นด่วน 2 

วันท าการ ช าระ 2,775 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) (ในกรณี

ท่ีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน) 

4. ค่าอาหาร 4 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 



 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

6. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

7. ค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอตัราเรียกเก็บ 
ณ วนัท่ี 15 ม.ค. 63 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม) 

8. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื่อง 1 ใบ จ ากดัไม่เกิน 20 กิโลกรมั และสมัภาระถือข้ึนเครื่องได ้1 

ใบ จ ากดัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

9. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 

– 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ข้ึนไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ท้ังสิ้ น ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกันเร่ิมตน้ท่ี 330 บาท ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ี

เกี่ยวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปล้น

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน  

(เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าและค่าทัวรส์ าหรบัชาวต่างชาติ (โปรดสอบถามกบัเจา้หน้าท่ี) 
หมายเหตุ 

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบจอยทัวร์เท่าน้ัน 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมา โปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ 

พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท 

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

• กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

ไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หน้าท่ีทุกครั้ง 



 

• รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พรอ้มรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 3 วนั หลงัจากการช าระเงิน

ค่าทัวร ์

การยกเลิกการเดนิทาง 

• แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายท้ังหมด  

• แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายท้ังหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้น

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ี

เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้

ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศ

ฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจ้ิน 

จูไห่ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ย

ตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่

เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

• หา้มน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องในทุกกรณี 


