รหัสทัวร 1900030

ทัวรมาเกา จูไห เซินเจิ้น ฮองกง อิ่มบุญ สุขใจ 4 วัน 3 คืน (FD)
สวนหยวนหมิ ง หยวน

หลอหวูชอปปﻤงเซ็นเตอร

ชมโชว วั ฒ นธรรมจี น

วั ด แชกงหมิ ว

วั ดหวั ง ต า เซี ย น

หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China

หมูบานวัฒนธรรมพรอมโชวศิลปะวัฒนะธรรม

วันที่ 1

03.30

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา – จูไห –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชววัฒนธรรม
จีน – ตลาดใตดินกงเปย
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
อาคาร 1 ชั ้ น 3 เคาน เ ตอร เ ช็ ค อิ น หมายเลข 1-3 สายการบิ น Air Asia โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิ น
และ หัวหนา ทั วร ให คํ าแนะนํ าเพื่อ เตรียมความพร อมกอ นออกเดิ นทาง ขอควรทราบ:

ประเทศมาเกาไมอนุญาตให นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจั บ ทั้งนี้ขึ้นอยู กับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจ

06.40

คนเขาเมือง

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดย
สายการบิ น Air Asia เที ่ ยวบิ นที่ FD 760 ** ไม มี บริ การอาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม บน
เครื่ องบิ น กรุณารั บประทานอาหารให เ รียบร อยก อ นขึ ้ นเครื่ องบิ น หรือ ทานสามารถ

เลื อกซื ้ ออาหารและเครื ่อ งดื ่ มได บนเครื ่ องบิ น ใช เวลาบิ นโดยประมาณ 3 ชั ่ว โมง 35

10.20

นาที **

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเ ศษ) (ตาม

เวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

07.00

หรือ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

อาคาร 1 ชั ้ น 3 เคาน เ ตอร เ ช็ ค อิ น หมายเลข 1-3 สายการบิ น Air Asia โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิ น
และ หัวหนา ทั วร ให คํ าแนะนํ าเพื่อ เตรียมความพร อมกอ นออกเดิ นทาง ขอควรทราบ:

ประเทศมาเกาไมอนุญาตให นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ

หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจั บ ทั้งนี้ขึ้นอยู กับดุลพินิจของเจาหน าที่ศุลกากร ดานตรวจ

10.05

คนเขาเมือง

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดย

สายการบิ น Air Asia เที ่ ยวบิ นที่ FD 762 ** ไม มี บริ การอาหารและเครื ่ องดื ่ ม บน
เครื่ องบิ น กรุณารั บประทานอาหารให เ รียบร อยก อ นขึ ้ นเครื่ องบิ น หรือ ทานสามารถ

เลื อกซื ้ ออาหารและเครื ่อ งดื ่ มได บนเครื ่ องบิ น ใช เวลาบิ นโดยประมาณ 3 ชั ่ว โมง 35

13.45

นาที **

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเ ศษ) (ตาม

เวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนั ง สื อ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม**

นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช ทุกทานจําเป นตองรับผิ ดชอบสั มภาระและดูแ ล

ทรัพยสินสวนตัวผานด านดวยตัวทานเอง **นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือ

พระราชวั ง ฤดู ร อ นโบราณ ( Old Summer Palace) เป นสถานที ่ ท  อ งเที ่ ยวที ่ มี

ชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง ปจจุบันหากล าวถึงพระราชวังฤดูรอนก็ จะหมายถึงอี๋เหอหยวน แต

สมัยก อนพระราชวังฤดู รอนตั ้ง อยู ที่ หยวนหมิ งหยวนมากอน แตหลังจากถู กเผาทํ า ลาย
พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิ งหยวนถู ก

สรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุ ก

ของกองทัพอังกฤษในชวงสงครามฝﻤนครั้งที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซาก
ปรักหั กพัง ที่ เ ป นรองรอยของพระราชวั ง เก า โดยซากที่ เหลื อ นั้ นมี แตพ ระราชวั ง ส ว นที่
สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทานั้น สวนอาคารแบบจี นดั้งเดิ ม ซึ่งใชไมสรางนั ้นไม

เหลือซากเลย จนทําใหคนคิดวาพระราชวังที่นี่แตเดิมเปนแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆสวนนี้ เ ป น
เพียงสวนนอย แตพื้นที่สวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่ กวางใหญรัฐบาลจีนเคยมี

แผนที่ จะสร างพระราชวัง ในหยวนหมิ ง หยวนขึ้ นมาใหม เหมือนกั บที่ ทํา กั บสิ ่ งก อสร า ง

หลายแหง ในป กกิ ่ง แตสุดท า ยก ตัดสิ นใจเหลื อซากเอาไว เพื่อเก็ บไว เ ป นความทรงจํ า
บริเวณที่เ รียกรวมๆว าสวนสาธารณะหยวนหมิ ง หยวนนี้ ที ่ จริง แบงเป นสามส วนใหญ ๆ

คือ หยวนหมิงหยวน ฉี่ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของที่นี่อยูที่ฉี่ ชุน

หยวน นําทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึ่งเปน

โชวประกอบการแต งกายต างๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮ องเต ท องเจียงหนาน พระราชพิ ธี

ปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรือ
เหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรื อ คื น
เงินคาชมโชว ตามอัตรากรุ ปเป นการทดแทน)จากนั้ นใหทานชอ ปปﻤง สิ นคานานาชนิ ดที่

ตลาดใต ดินกงเป ย เสมื อ นเดิ นอยู  ใน LOWU CENTER ท า นจะสนุ กสนานกั บ การ

ตอรองสินคาราคาถู กทั้ง กระเปา กอปปﻤแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ า ถุงเทา
รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
คํ่า

พักที่

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปาฮื้อและไวนแดง

365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN
หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

วันที่ 2
เชา

จูไห – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานเครื่องประดับ –
รานหยก – ถนน ซุปเปอรสตาร - ถนนนาธาน – ยานจิมซาจุย – เมืองเซินเจิ้น
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong

Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก จูไห – ฮองกง (แบบ seat

in coach คือเปนรถประจําทาง นั่งรวมกับผูโดยสารทานอื่น) เขตบริหารพิเศษฮองกง

แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region

of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝﻤงทางใตของ
ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ

ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104
กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่ง

ในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากร

สวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแต

คริสตทศวรรษ 1930นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung

Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้น
เพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปน
ปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิง

อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา
ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน

แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อ

ตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนา

รถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้
ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแต ความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริม

กําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุก
วันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ

โบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน

เนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปﻤนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัด

แหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลอง

ดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อ

หมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่น

เพื่อความเปนสิริมงคล นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin

Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลาง

เมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่ง ดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการ
ดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝﻤงแผนดินใหญ)
อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพ

เจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสด

อยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่ง
จะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปﻤนสีทองมีเสี้ยว

พระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพร
กับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยางนําทานเดินทางสู

โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ เครื่องประดับที่

สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับ

เสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มี
ชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่

นําทานเดินทางสู รานหยก

(Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน นําทาน

เดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติ

ใหกับบรรดาบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลี
วูดแหงตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิ

สถาปนิกชื่อดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ได

เปดใหเขาชมอีกครั้งในป 2562 กับรอยประทับมือ กวารอยอันของเหลาดาราที่มี
ชื่อเสียง คุณสามารถถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวที่

สวยงามของอาววิคตอเรีย จากนั้นใหทานอิสระชอปปﻤงที่ยาน จิมซาจุย (Tsim

Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคา

แบรนดเนมจากทั่วทุ กมุมโลกทานจะไดเลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอิ่ม

จุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใด ศูนยการคาชั้นเลิศของ
ฮองกงแหงนี้ มีทุกสิ่งที่คุณตองการ ศูนยการคาที่กวางขวางเหลานี้เปนแหลงรวม
หองเสื้อ จําหนายสินคาแบรนดเนม จากดีไซเนอรชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้ง

ยังเปนที่ ที่คุณ สามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับ

รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปﻤงที่ โอเชี่ยน เทอรมินัล (Ocean

Terminal) แหลงรวม สินคา Brand Name ชั้นนําที่มีใหเลือกชม และชอป

มากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani ,

DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซื้อของฝากใหคุณนองๆ หนูๆ ไดที่

คํ่า

Toy’s R Us

อิสระอาหารคํ่าเพื่อสะดวกแกการชอปปﻤงนําทุกทานขามดานสูเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ

เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิ จพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้ น เปนเมือง

ชายแดนริ มฝ  ﻤง ตรงข า มกั บเกาะฮ อ งกง มี พ ื ้ นที่ 2,020 ตารางกิ โลเมตร เซิ นเจิ้ นแบ ง

ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซิ นเจิ้ น เขตเศรษฐกิ จพิเ ศษเซิ นเจิ้ น และเขตมณฑลเซิ น

เจิ้ น สมั ยก อ นเมื อ งเซิ นเจิ ้ นเป นเพี ยงหมู  บ  า นชาวประมง เมื ่ อ ป ค.ศ. 1980 ได ถู ก

คัดเลือกใหเ ปนเขตเศรษฐกิ จพิเศษทําให มีความเจริ ญ และความทันสมั ยภายในเมือ งนี้

มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลั กทรัพย อาคารสํานั กงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตา งๆ

พักที่

พรอมทั้งจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา

SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS
HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เซินเจิ้น – วัดกวนอู – รานหยก – ศูนยสมุนไพรจีน – รานยางพารา - หลอหวู ช
อปปﻤงเซ็นเตอร – หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมูบาน
วัฒนธรรมพรอมโชว ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเปดปกกิ่ง
บริ การอาหารเช า ณ ห องอาหารของโรงแรมนํ าท า นเดิ นทางสู วั ดกวนอู ( Kuan Au

Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซื่ อสั ตย ความกตัญู ความจงรั ก ภั กดี

ความกล าหาญ และ โชคลาภ บารมี ทา นเปรี ยบเสมื อนตั ว แทนของความเข มแข็ ง เด็ ด

เดี่ยวองอาจไมครั่ นครามตอศั ตรู ทานเปนคนจิ ตใจมั่ นคงดั่งขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิ ศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็ หมายถึงขอใหท านชวยอุดชองวางไม ใ ห

เพลี่ยงพลํ้ าแก ฝ ายตรงข าม และให เ กิ ดความสมบู รณ ด วยคนข างเคี ยงที ่ซื่ อสั ตย หรือ

บริวารที่ไวใจได นั่นเอง ดังนั้น ประชาชนคนจีนจึงนิ ยมบูชา และกราบไหท านเพื่อ ความ

เป น สิ ริ ม งคลต อ ตนเองและครอบครั ว ในทุ ก ๆ ด า น นํ า ท า นเดิ น ทางสู  ร า นหยก

(Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสิ นคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง คุณภาพดีของเมือง

นํ า ท า นเดิ นทางสู  ศู นย สมุ นไพรจี น บั ว หิ มะ ( Herb Shop Snow Lotus) ,ร า น

ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่ มีชื่อเสียง คุณภาพดี
ของเมื อ งจู ไ ห ท านสามารถเลื อ กซื ้ อเพื ่ อ เป นของฝากได ท ี ่ นี่

นํ าท า นเดิ น ทางสู

หลอหวู ชอปปﻤง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหล ง ละลายทรั พ ย ของ

นักชอปป ﻤง เปนหางชอปป ﻤงขนาดใหญ ของเมืองเซิ นเจิ้ น แหลงชอปป ﻤงที่ ดึงดู ดขาช อ ป

ทั้งหลาย นักชอปปﻤง สวนใหญ จะเรียกที่ นี่ว า มาบุญครองของเมื องจีน ที่นี่จะเหมื อนมา
บุญครองบ านเรา ตึกสู ง 5 ชั้น ขางในตึ กจะมี สินค าพื้นเมื องมากมาย กระเป า เสื้อผา

รองเทา ซึ่งเปนสิ นค าเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอชื่อดั งๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเป น กุชชี่

อามานี ่ หลุ ยส วิ ตตอง เวอร ซาเช แอร เมส ปราด า ฯลฯ ที ่ นี ่ มี วางขายให เ ลื อกซื ้ อ หา

มากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิ น 10,000 บาท ของไทยแน นอน
ส วนนาฬิ กาข อมื อ ของปลอม ราคา ประมาณเรื อ นละ 200-300 หยวน เงิ นไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคาเลียนแบบของจริงเหล านี้ มีความ

คลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวา

เหมื อนกั นอย างกั บแกะก็ว  าได แยกไม ออกเลยเวลาเอาของจริ ง กั บ ของเลี ยนแบบมา
เที่ยง

เทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขายดิบขายดีเปนอยางมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่ สวยงาม (Splendid of China)

เป นสวนสนุ ก รวมทั ้ ง สองพื ้ น ที ่ ( Splendid China Miniature Park & China

Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็ นถึงประวั ติศาสตรวัฒนธรรม
ศิ ลปะสถาป ต ยกรรมโบราณประเพณี แ ละนิ สั ยของชาติ ต า งๆ เป นสวนสาธารณะที ่ มี

ทิวทัศนที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจําลองที่ทําซํ้า อุทยานได รับ การ
พัฒนาและจัดการโดย บริษัท การทองเที่ยวและการทองเที่ยวรายใหญ China Travel

Service หมูบานชาวจีนที่ สวยงาม นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรม (Cultural
Village) เป นศู นย แสดงชี วิ ต ความเป นอยู  แ ละวั ฒ นธรรมของชนเผ า น อ ยใหญ ที่

กระจายตามมณฑลต างๆ ทั่วประเทศจี น ที่ใหญที่ สุ ดภายในหมู บ านวัฒนธรรมมี ที่ อ ยู

อาศัยของชนเผ าตางๆ ที่สรางเทาขนาดจริง 24 แหง จากทั้งหมด 56 เผาทั่วประเทศ
ทามกลางมวลไมและสายนํ้า ที่รมรื่ นสวยงามมี ชนเผาเจ าของบา นใหการตอ นรับ มีการ
แสดงกิ จกรรม ประจําเผาใหชม เชน การเย็บปกถักรอย การทําขนม การรองรําทํ าเพลง
คํ่า

โคช

พักที่

พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เปดปกกิ่ง นําทานเดินทางสูจูไห โดยรถ

365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN
หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

วันที่ 4
เชา

เซินเจิ้น - จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผูโถว – เมืองมาเกา – วัดอามา –
ซากโบสถเซนต ปอล – จตุรัสเซนาโด – รานขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา
บริ ก ารอาหารเช า ณ ห อ งอาหารของโรงแรมนํ า ท า นนั ่ ง รถชมทิ ว ทั ศ น ข อง ถนน
คูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลี ยบชายหาดที่ สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทาง

รัฐบาลเมืองจูไหได ตกแตงภู มิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรั บการพักผอ นหยอ นใจ
และที่ไ ด ชื่ อวาเป นถนนคู รัก เพราะวา ภายในบริ เวณถนนริมชายหาดแหง นี้ ได มี การนํ า

เกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสํ าหรับ 2 คนนั่งเทานั้ น จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเป นที่ นิยม
ของบรรดาคู  รัก มาพั กผ อนกั นมากมาย ผ านชม สาวงามหวี ห นี ่ หรื อ จู ไ ห ฟ ชเชอร

เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณ ของเมื องจูไห บริเ วณ

อ า วเซี ย งหู สร า งขึ ้ น จากหิ น แกรนิ ต ทราย เป นรู ป แกะสลั ก สู ง 8.7 เมตร นํ ้ า หนั ก

โดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ ยื นถื อไข มุ ก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผ าพั ดพลิ ้ ว อุ น
รอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึง มุ มปาก เปนสัญลักษณของเมือ ง บงบอกถึงความอุ ดมสมบู รณ

รุงเรืองแหงเมืองจูไหนั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกั นไปเยี่ ยมเธอนํ าทา น
เดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศั กดิ ์ สิ ท ธิ์

ของพระโพธิ สัตว กวนอิ ม พุ ท ธศาสนานิ กายมหายาน พระโพธิ สัตว มี มากมาย พระ
โพธิสัตว กวนอิ มคื ออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่ง ของพระอมิ ตาภพุ ทธเจ า ซึ่งพระโพธิ สัต ว

กวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสั ตวใหพนทุกขจะทรงนิ รมิ ตพระองคไปตามภพภูมิ
พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา

และ ปางที ่ เ ป น “เจ าแม กวนอิ ม ” ที ่ คนจี นเรี ยกว า “อาเนี ้ ย ” เป นต น เชื ่ อกั นว า พระ
โพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิ ศใต ของ

ประเทศอินเดี ย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจี นเพื่อศึ กษาธรรม

ขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิ มกลั บมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เ กาะ
แหงหนึ่ง เป นเวลานานมาก จนเชื่อว าองคเจ า แม ฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยู ที่ เ กาะ
แหงนี้ จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงนี้จึงกลายเป นที่ ตั้งของ

ปูชนียสถานอั นศั กดิ ์ สิท ธิ์ เปรียบเช นที่ ประทั บ ของเจ าแมกวนอิ มตามตํ านานเดิ ม และ
กลางวัน

เกาะแหงนี้คือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอัยิ่งใหญของจีน

บริการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคารนํ าท านเดิ นทางสู เมืองมาเก า (Macau) โดยรถ

โคช ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตั วท า น
เอง ** (หรื อ เขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ อ งกงแห ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ( Hong Kong

Special Administrative Region of the People's Republic of China)

เปนเขตปกครองตนเองริ มฝﻤงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปาก

แมนํ้ าจูเ จียงและทะเลจี นใต โอบรอบ ฮองกงเป นที่ รู จักในสกายไลน (skyline) ขยาย

และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว าเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี
ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่ สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติ จีน

และ 6.4% มาจากกลุ มอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกํ าเนิ ดจาก
มณฑลกวางตุ  งที ่ อยู ติด ซึ ่ งประชากรจํ า นวนมากหนี สงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต ในจีนแผนดินใหญตั้งแต คริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดิ นทางประมาณ
1 ชั่วโมง **

นําทานเดิ นทางสู วัดอาม า หรือเรียกอี กชื่ อว า วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวั ด

เก า แก ที ่ สุ ด ในมาเก า คํ าว า "อาม า " นี ้ เป นที ่ ม าของคํ าว า "มาเก า " ในป จจุ บัน สื บ
เนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝﻤงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลว
ไดถามกั บชาวบ านว าเกาะนี้ ชื่ อว าอะไร ชาวบานตอบไปว า "มากอ ก" ชาวโปรตุ เ กสจึง
เรียกประเทศนี้เรื ่ อยมา จนสุ ดท า ย กลายเป นมาเก านี่ เอง วัดอาม าเป น 1 ใน 3 วั ดที่
เกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดัง ในมาเกา ที่ผู คนนิ ยมมากราบไหว กันมากที่ สุด
สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้ งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงนี้ยังได รับการบั นทึ ก
จากองคกร UNESCO ใหเปน 1 ในมรดกโลกอี กดวย ภายในวั ดมีองค อามาหรื อเจ า
แมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและครอบครัวโดย
บูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเรื่องคูครอง-คนรัก ภายในวัดมี กอน
หินขนาดใหญแกะสลั กเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เชื่อกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลู บกั บ

ภาพจําลองเรื อแกะสลั กบนหินแลวจะมี โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมานําทา นเดิ นทางสู
ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถ คาทอลิ กในเขตซานตูอั นโต
นีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถล มในช วง

ป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่ อ
ป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมั ยนั้ น เปนหนึ่งในโบสถ คาทอลิ กที่ ใหญ
ที่สุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมื องมา

เกา และเป นส วนหนึ่ ง ของ Unesco ศูนยประวั ติศาสตร ของมาเก ามรดกโลก เปนรู ป

สี่เหลี่ยมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingos ที่ปลาย

ด านหนึ ่ งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที ่ อื ่ นๆ ครอบคลุ มพื ้ นที ่ 3,700
ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการตั้งชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่

นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งตั้งอยูตรงหนาจั ตุรัสที่ อาคาร
Leal Senado ตั้งอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ตั้งอยูตรงกลางของจั ตุรัสเนื้ อเรื่ องรูปป ﻤน

ทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปﻤนถูกดึงลง
ในเหตุ การณ 12-3 ขณะที ่ Mesquita เปนผู รั บ ผิ ดชอบการตายของทหารจี น ควิ ง
จํานวนมาก นํ้าพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยู ในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจั ตุรัส
มีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยได
จากที่นี่ หมูแผนรสต างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเกาเป นเมื องที่ รวมเอาวัฒนธรรม
ตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดว ยกั น อาหารและขนมตางๆจึงได มีรสชาติ ที่เปนเอกลั กษณ

นิ ยมซื ้ อ กลั บ ไปเป น ของฝากกั น หลายอย า งนํ า ท า นเดิ น ทางสู เดอะ เวนี เ ชี ย น มา

เกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรั บ รอง

หลายพั น ห อ ง มี ห องคอมพิ ว เตอร ข นาดใหญ ให บ ริ ก าร และมี คาสิ โ นที ่ นักพนั น และ
นักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเล นกั นเพื่อความสนุ กสนาน มากกวาเล นเพื่อผลาญทรั พ ย เชิง
อบายมุข ตลอดจนมี แหลงจับจา ยระดั บโลกรวมอยูใ นที่เดี ยวกั น และยังมีเรือกอนโดล า

บริ การสํ า หรับ ผู  ต องการล อ งเรื อ ในบรรยากาศเวนิ ส ประเทศอิ ตาลี่ แบบจํ าลองด ว ย
เช นกั น ในส ว นที ่ เ ป นตั ว ตึ ก ซึ ่ ง เป นที ่ ตั ้ ง ของโรงแรมและคาสิ โ นนั ้ น มี พ ื ้ นที ่ ม ากถึ ง

980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิ ติวาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยู แบบ

เดี่ยวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอั นดับ 6 ของโลก

อีกดวย ภายในตัวอาคารทั ้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล อิตาเลี ยน และที่โดดเด นที่ สุด

คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอ ยางวิ จิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบงเป น
คาสิโนนั้น มีมากถึ ง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish

, Imperial House , Red Dragon แ ล ะ Phoenix พ ร  อ ม กั บ เ ค ร ื ่ อ ง Slot

Machines อีกกว า 3,400 เครื่ อง และโต ะเล นการพนั นอีก 900 โตะ อีกทั้ ง ยัง มี

หองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การ
จัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ ตบอล เปนตน และถาใครที่รักการช

อปปﻤงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดี ยว เพราะที่นี่ได

จัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปﻤงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของ
รานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมา

จากเมื อ งเวนิ ส ประเทศอิ ตาลี พร อ มกั บ เรื อ กอนโดลามากกว า 50 ลํ า สํ า หรั บ

นักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือ

กอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อม
กับทะเลสาบดา นนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปﻤงนี้ คงหนีไมพนเพดานสี

ฟาสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของก อนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่ เดิ นช อปป ﻤง อยู นั้น
ลืมวันลื มคื นกั นไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรื อกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมา

เกา และ บริการเสริมอื ่ นๆ ทั้งนี้ขึ้ นอยู กับระดั บการให บริ การที่ทา นต องการ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่หัวหนา ทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The

Parisian Macao) หรือที่รูจักกั นในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอ
ไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวา ของจริง

ประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใช จา ย

ในการชึ้ นไปชมวิ วในชั ้ นต างๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชั ้ น 7 และ 37 ผูใหญ

ราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้ น

ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร

, อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุ

ไม เ กิ น 12 ป ราคา 158 MOP ตั ๋ วชมวิวในชั ้ น 7 เท านั ้ น ผู  ใหญราคา 118 MOP ,

เด็กอายุไมเ กิ น 12 ป ราคา 88 MOP)ไดเวลาอั นสมควรนํา ท านเดิ นทางสู ท าอากาศ

ยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)

22.10

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 767 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ

23.55

อาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบิ นโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

และความประทับใจ

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม**
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ

เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบ
ในวันจองทัวร ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ราคา

ราคา 1 เด็ก

ละ (พัก 1

(เด็กตํ่า

ผูใหญ ทาน
หอง 2
ทาน)

เดือนเมษายน 2562

2 ผูใหญ
กวา18มี

หองพัก

เดี่ยว เพิ่ม

เตียง)

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิ
น ทาน
ละ

04-07 เมษายน

04APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

07-10 เมษายน

07APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 เม.ย. บัส1

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345

13,999

16,999

3,900

7,900

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345

14,999

17,999

3,900

7,900

12APR FD762 DMKMFM 1005-1345

18,999

21,999

3,900

7,900

13APR FD762 DMKMFM 1005-1345

19,999

22,999

3,900

7,900

14APR FD762 DMKMFM 1005-1345

18,999

21,999

3,900

7,900

19APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

20-23 เมษายน

20APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

21-24 เมษายน

21APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

25-28 เมษายน

25APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

26-29 เมษายน

26APR FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 เม.ย. บัส2
12-15 เมษายน
13-16 เมษายน
14-17 เมษายน
19-22 เมษายน

07APR FD767 MFMDMK 2210-2355
10APR FD767 MFMDMK 2210-2355

14APR FD767 MFMDMK 2210-2355
14APR FD767 MFMDMK 2210-2355
15APR FD767 MFMDMK 2210-2355
16APR FD767 MFMDMK 2210-2355
17APR FD767 MFMDMK 2210-2355

23APR FD767 MFMDMK 2210-2355

24APR FD767 MFMDMK 2210-2355

28APR FD767 MFMDMK 2210-2355

29APR FD767 MFMDMK 2210-2355

27-30 เมษายน

27APR FD760 DMKMFM 0640-1020
30APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน พฤษภาคม 2562

02-05 พฤษภาคม

02MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

10-13 พฤษภาคม

10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

16-19 พฤษภาคม

16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

23-26 พฤษภาคม

23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

25-28 พฤษภาคม

25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

30 พ.ค. – 02 มิ.ย.

30MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

31 พ.ค. – 03 มิ.ย.

31MAY FD760 DMKMFM 0640-1020

10,999

13,999

3,900

7,900

05MAY FD767 MFMDMK 2210-2355
13MAY FD767 MFMDMK 2210-2355
19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

26MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355
02JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

03JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

เดือน มิถุนายน 2562

06-09 มิถุนายน

06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 มิถุนายน

13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

15-18 มิถุนายน

15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

22-25 มิถุนายน

22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

27-30 มิถุนายน

27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

14,999

3,900

7,900

20-23 มิถุนายน

09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355
16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355
25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

เดือน กรกฎาคม 2562

04-07 กรกฎาคม

04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

06-09 กรกฎาคม

06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 กรกฎาคม

11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

13-16 กรกฎาคม

13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

14-17 กรกฎาคม

14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 กรกฎาคม

27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355
14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355
17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

เดือน สิงหาคม 2562

10-13 สิงหาคม

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

17-20 สิงหาคม

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

22-25 สิงหาคม

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

24-27 สิงหาคม

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020

11,999

14,999

3,900

7,900

23-26 สิงหาคม

31 ส.ค. – 03 ก.ย.

13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

เดือน กันยายน 2562

05-08 กันยายน

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

07-10 กันยายน

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

12-15 กันยายน

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

13-16 กันยายน

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

19-22 กันยายน

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020

9,999

12,999

3,900

7,900

21-24 กันยายน

16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม
เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ
ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไ มถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **
(ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทัวร

100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพื่ อโป
รโมทสิ นค าพื ้ นเมื อ ง ในนามของร า นรั ฐบาล คื อ บั วหิ มะ ผ า ไหม ไข มุ ก ใบชา ใยไผ ไหม หยก ซึ่ง
จําเปนต องระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรีย นชี้ แ จงลู กคา ทุ ก
ทานวา รานรัฐบาลทุ กร านจําเป นตองรบกวนทุ กท านแวะชม ซื้อหรือไมซื้ อขึ้ นอยู กับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลั ก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกค าไมมีความประสงคจะเขารานรั ฐบาลจี นทุ ก

เมื อง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในการเรี ยกเก็ บ ค า ใช จ ายที ่ เ กิ ดขึ ้ นจากท า นเป นจํ า นวนเงิ น 500
เหรียญฮองกง / คน / ราน

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จ

ขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน

กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิง
โปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราคาบริการนี้ รวม
คาตั๋วเครื่องบินไปและกลั บพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึง ค า

ภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปา สั มภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษัท

กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใต ทองเครื่ องบิ น

ได ท านละไม เ กิ น 20 กิ โลกรั ม เท านั ้ น และ สั มภาระที ่ ถื อขึ ้ นเครื ่ อ ง มี นํ ้ า หนั กไม เ กิ น 7
กิโลกรัม เทานั้น

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ

ค า โรงแรมที ่ พั กตามรายการที ่ ระบุ หรือ เที ยบเท า (พั ก 2-3 ท า น/ห อง) ในกรณี มี ง านเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกํ าหนดการณเ ต็ ม ทางบริ ษัท

ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการปรั บ เปลี ่ ยนโรงแรมที ่ พัก ไปเป นเมื องใกลเ คี ยงแทน โดยอ า งอิ ง ตาม
คุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ ตางๆ ตามรายการที่ ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้ แจงแต ละสถานที่ ใน

โปรแกรม)

ค า อาหาร ตามรายการที ่ ระบุ โดยทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในการเปลี ่ ยนแปลงตามความ
เหมาะสม

รวมคาวีซากรุป (มาตรา144)

ค า เบี ้ ยประกั นอุ บั ติเ หตุ ในการเดิ นทางท องเที่ ยว วงเงิ นประกั นท านละ 1,000,000 บาท

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ ม
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ

× คาธรรมเนียมในกรณีที่ กระเป าสั มภาระที ่ มีนํ้ าหนั กเกิ นกว าที่ สายการบิ นนั ้ นๆกํ าหนดหรื อ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิ น และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

× ทิ ปคนขั บรถ หั ว หน าทั วร และ มั คคุ เทศก ท องถิ ่ น ตามธรรมเนี ยม ท านละ 1,500 บาท/
ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป

ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันก อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144
) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ)

2,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

กรุณาทําการจองลวงหน าอยางนอย 45 วัน กอนออกเดิ นทาง พรอมชําระเงินมั ดจํ า จํานวน

10,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชํ า ระเงิ น
ใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม ได รับ

ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี ความประสงคจะตองเดิ นทางในพีเรียดเดิ ม ทา น
จําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให สิทธิ์ไ ป

ตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือ บางสว น ทางบริษัทฯถือวา ทานได ยอมรับเงื่อ นไขและ
ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผู
จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ

ไลน ที่ทานสะดวก

สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย

และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ

วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อ

พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน

มีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทที่
สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไม วากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ
เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน ผูเดินทางที่เหลือ 1
ทานนั้น จําเปนตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตามอัตราคาบริการในตารางขางตน
ยกเลิกการเดิ นทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไม นอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง

ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน กอนวั นเดิ นทาง คืนค าบริ การร อยละ 50 ของค า บริ ก ารที่

ชําระแลว

ยกเลิกการเดิ นทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม คืนเงินคาบริการที่ ชําระ

มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจา ยจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องใน
การเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณี ต องการเปลี ่ ยนแปลงผู  เ ดิ นทาง (เปลี ่ ยนชื ่อ ) จะต องแจ ง ให ทางบริ ษัททราบล ว งหน า
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดิ นทาง กรณีแจงหลังจากเจา หนาที่ ออกเอกสารเรียบรอ ย

แลว ไมวาส วนใดส วนหนึ ่ง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็ บ ค าใช จ ายที่ เ กิ ดขึ ้ นจริ ง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู กับชวงพีเ รียดวั นที่เ ดิ นทาง และกระบวนการของแต ละคณะ เปนสํา คั ญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

กรณีตองการเปลี่ ยนแปลงพีเ รียดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใน

การหักค าใช จายการดําเนิ นการต างๆ ที่เกิดขึ้นจริง สํ าหรับการดําเนิ นการจองครั้งแรก ตาม

จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

กรณีใ นราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทํ า การจองและชํ าระเงิ นมาแล ว ทางบริ ษัท ขอ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื ่ องบิ น เปนตั๋วเครื่ องบิ นชนิ ดราคาพิ เ ศษ (กรุป)

ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิ ก เลื่อน
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

กรณี ยกเลิ กการเดิ น ทาง และทางบริ ษั ทได ดํ า เนิ น การออกตั ๋ ว เครื ่ อ งบิ นไปแล ว (กรณี ตั๋ว

Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนได บางสวน) ผูเดินทางจําเป นจะต องรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบินเทานั้น

กรณีที่ทานต องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุ การณ ความไม สงบทางการเมื อง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ
บริการทางประเทศที่ ท า นเดิ นทางท องเที ่ ยว ยั งคงให บริ การอยู  เป นปกติ ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม คืนค าทั วร ทั้งหมด หรือบางสวนให กับ
ทานในกรณีดังนี้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของ
หามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง

- กรณีที่กองตรวจคนเขา เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข าเมื อง ใหกับชาวต างชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
คณะเดิ นทางจํ า เป น ต อ งมี ขึ ้ นตํ ่ า 15 ท าน หากตํ ่ า กวา กํ าหนด คณะจะไม สามารถ
เดินทางได หากผูเดินทางทุ กท านยินดีที่จะชําระค าบริ การเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได

ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง หรือ เลื่อนการเดิ นทางไปในพีเ รียดวันอื่ น

ตอไป โดยทางบริ ษัทฯ จะแจงให ท านทราบล วงหนาเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม อี ก
ครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน

ในกรณี ที่ ตองทํา วีซาข ามด านจี นจะมี ค าใช จ า ยอยู  ที่ ประมาณ 2,500 บาท แบบ

Double (ปกติใชวีซากรุป)

บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ์ รายการทั ว ร ส ามารถเปลี ่ ย นแปลงได ต ามความเหมาะสม
เนื ่ องจากสภาวะอากาศ , การเมื อง , สายการบิ น เป นตน โดยมิต องแจ ง ให ท ราบ

ล ว งหน า การบริ การของรถบั สนํ า เที ่ ยวฮ อ งกง ตามกฎหมายของประเทศฮ อ งกง

สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป น
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวั นเดิ นทางนั ้ นๆ

เปนหลั ก จึงขอสงวนสิ ทธิ ์ในการปรั บเปลี่ ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกท าน จะตองมี อายุคงเหลืออย างน อย 6

เดื อน ณ วั นเดิ นทางกลั บ ถึ ง ประเทศไทย และจะต องมี หนา ว า งอย า งน อ ย 2 หน า

สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง

เนื่องจากการทองเที่ ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกั บบริษัทตัวแทนใน
ต า งประเทศ ทางบริ ษัท จึง ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ท านไม สามารถขอรั บเงิ นคื นได ในบริ ก าร
บางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ

กรณี ที ่ ท า นถู ก ปฎิ เสธการเดิ นทางเข า เมื อ ง ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ไ ม รับ ผิ ด ชอบ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว

หากวันเดิ นทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี

หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสั น
ของเลมหนังสื อเดิ นทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่

ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณา

ตรวจสอบสภาพหนั ง สื อเดิ นทางของท า นใหเ รี ยบร อ ยก อ นออกเดิ นทาง กรณี ชํ า รุ ด
กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบั บใหม

โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันด วย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่ สุด เพื่อยืนยั น
การเปลี่ยนแปลงขอมู ลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว
กรณีที่ยังไมออกตั๋ วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ ยนแปลงไดไม มีคาใชจาย แตหากออกตั๋ ว

เครือ
่ งบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่ เกิ ดขึ้ นจริง

ทั้งหมด ซึ่งโดยส วนใหญตั๋วเครื่ องบินแบบกรุ ปจะออกก อนออกเดิ นทางประมาณ 14-

20 วัน กอนออกเดิ นทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู กับกระบวนการและขั้ น ตอนของแต ละกรุ ปเป น
สําคัญ

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดิ นทาง

ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช จายส วน
ตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ

เกี่ยวกับการจั ดที่ นั่งบนเครื่องบิ น จะเปนไปตามที่สายการบิ นกํ าหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้ งนั้ น ทางบริษัทจะพยายามใหท า นที่ มา
ดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด

ขอ มูล เพิ ่ มเติ ม เรื ่ องโรงแรมที ่พั ก เนื ่ องจากการวางแปลนแบบห อ งพั กของแต ล ะ
โรงแรมแตกตางกั น จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin

/ Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะ

ไมติดกั น หรือ อาจอยู คนละชั้ น คนละอาคารกั น ซึ่งขึ ้ นอยู  กับระบบการจั ดการของ
โรงแรม

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม
เนื ่ อ งจากความล า ช า ของสายการบิ น โรงแรม ที ่ พั ก การจราจร เหตุ การณ ท าง

การเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย หรือไมว าจะดวยสาเหตุ ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป นเหตุการณ ที่ นอกเหนื อ การ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ

หากในวั นเดิ นทาง สถานที่ ท องเที่ ยวใดที่ไม สามารถเข า ชมได ไมวาด ว ยสาเหตุ ใ ดก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนค าใช จาย เนื่องจากทางบริษัทได ทํา การจอง
และถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บคา นํ้ ามั นและภาษีสนามบิ นทุ กแหงเพิ่ ม หากสายการบิ นมี ก าร
ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ในการเปลี ่ ยนเที ่ ยวบิ น โดยมิ ต อ งแจ ง ให ท ราบล วงหน า อั น
เนื่องจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา ช าจากสายการบิน , การ

ยกเลิ กบิ น , การประท ว ง , การนั ดหยุ ดงาน , การก อการจลาจล , ภั ยธรรมชาติ ,
การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิ ดสิ ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิ ดจากความ

ประมาทของท า น , เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุ บัติเ หตุ จ ากความประมาทของ

นักทองเที่ยวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานได ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยั นจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได

สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดั บใกลเคียงกั น
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

กรณีผูเดินทางต องการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจ ง บริ ษัท
ฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดิ นทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่ มจองทัวร มิฉะนั้นบริ ษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํา นาจของผูจัดกํากับเทานั้น

กรณีตองการพั กแบบ 3 ทาน ตอหองหรือห องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห อง

Triple ไม เ พี ยงพอ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการจั ด ห องให เ ป นแบบ แยก 2 ห อ ง คื อ 1

หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด

บริการนํ้า ดื่ มทานวั นละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวั นที่ 2 ของการเดิ นทาง
ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไม มีนํ้าดื่ มแจก

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

