
 
 

 

 

รหัสทัวร 1900030 
ทัวรมาเกา จูไห เซินเจิ้น ฮองกง อ่ิมบุญ สุขใจ  4 วัน 3 คืน (FD) 
สวนหยวนหมิงหยวน   ชมโชววัฒนธรรมจีน   วัดแชกงหมิว   วัดหวังตาเซ ียน  
หลอหวูชอปปم�งเซ็นเตอร   หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of  China   
หมูบานวฒันธรรมพรอมโชวศิลปะวัฒนะธรรม  

 

 



 
 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา – จูไห –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชววัฒนธรรม
จีน – ตลาดใตดินกงเป�ย                                                                          

03.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: 
ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง  

06.40 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดย
สายการบิน Air Asia เที่ยวบินท่ี FD 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื ่มบน
เครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถ
เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 
นาที ** 

10.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตาม
เวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

หรือ 
07.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน 
และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: 
ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 



 
 

 

 

หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง  

10.05 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดย
สายการบิน Air Asia เที่ยวบินท่ี FD 762 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื ่มบน
เครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถ
เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 
นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตาม
เวลาทองถ่ิน จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานข้ันตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 
นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแล 
ทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง **นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือ 
พระราชวังฤดูรอนโบราณ (Old Summer Palace) เปนสถานที ่ทองเที ่ยวที ่ มี
ช่ือเสียงมากแหงหน่ึง ปจจุบันหากลาวถึงพระราชวังฤดูรอนก็จะหมายถึงอ๋ีเหอหยวน แต
สมัยกอนพระราชวังฤดูรอนตั้งอยูที่หยวนหมิงหยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย 
พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิงหยวนถูก
สรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซี และถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุก
ของกองทัพอังกฤษในชวงสงครามฝم�นคร้ังที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซาก
ปรักหักพังที่เปนรองรอยของพระราชวังเกา โดยซากที่เหลือน้ันมีแตพระราชวังสวนท่ี
สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทาน้ัน สวนอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซึ่งใชไมสรางนั้นไม
เหลือซากเลย จนทําใหคนคิดวาพระราชวังท่ีน่ีแตเดิมเปนแบบยุโรป ท้ังท่ีจริงๆสวนน้ีเปน
เพียงสวนนอย แตพื้นที่สวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่กวางใหญรัฐบาลจีนเคยมี



 
 

 

 

แผนที่จะสรางพระราชวังในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหม เหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสราง
หลายแหงในปกกิ่ง แตสุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพื่อเก็บไวเปนความทรงจํา 
บริเวณที่เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ที ่จริงแบงเปนสามสวนใหญๆ 
คือ หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของท่ีน่ีอยูที่ฉ่ีชุน
หยวน  นําทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซ่ึงเปน
โชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีที่ฝนตก หรือ
เหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืน
เงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน)จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดท่ี 
ตลาดใตดินกงเป�ย เสมือนเดินอยู ใน LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเป�า กอปปم�แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเส้ือผา ถุงเทา 
รองเทา เคร่ืองประดับสําหรับคุณผูหญิง 

ค่ํา           บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเป�าฮ้ือและไวนแดง 
พักท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN 
หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

วันที่ 2 จูไห – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานเคร่ืองประดับ –
รานหยก – ถนน ซุปเปอรสตาร - ถนนนาธาน – ยานจิมซาจุย – เมืองเซินเจ้ิน         

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong 
Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก จูไห – ฮองกง (แบบ seat 
in coach คือเปนรถประจําทาง น่ังรวมกับผูโดยสารทานอ่ืน) เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region 



 
 

 

 

of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�งทางใตของ
ประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ 
ฮองกงเปนท่ีรูจักในสกายไลน (Skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเน้ือท่ี 1,104 
กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตท่ีมีประชากรอยูอาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึง
ในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากร
สวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซ่ึงประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแต
คริสตทศวรรษ 1930นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung 
Temple) เปนวัดหน่ึงท่ีประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางข้ึน
เพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยท่ีประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปน
ปกแผนเฉกเชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิง
อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซ่ึงมีประวัติเลาตอกันมาวา 
ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดน
แผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามท่ีออกรบเพื่อ
ตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนา
รถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเช่ือวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันน้ี
ไป ณ ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริม
กําลังใจใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุก
วันน้ี เม่ือ 300 กวาปท่ีแลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดท่ีเกาแกและอนุรักษ
โบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน
เน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซ่ึงเปนเทพประจําวัด
แหงน้ี ซ่ึงทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลอง
ดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อ
หมุนแตส่ิงดีๆ เขามาในชีวิต และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสน่ัน



 
 

 

 

เพื่อความเปนสิริมงคล นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin 
Temple) ท่ีไดช่ือวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ต้ังอยูใจกลาง
เมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการ
ดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) 
อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซ่ึงวัดแหงน้ีเปนที่ประดิษฐานของเทพ
เจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสด
อยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซ่ึง
จะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียว
พระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซ่ึงชาวจีนตองมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพร
กับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยางนําทานเดินทางสู 
โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซ้ือ เคร่ืองประดับท่ี
สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซ้ือเปนสําหรับ
เสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมท่ีมี
ช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมกันท่ัวโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี นําทานเดินทางสู รานหยก 
(Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปข้ึนช่ือของเมืองจีน นําทาน
เดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพื่อเปนเกียรติ
ใหกับบรรดาบุคคลสําคัญท่ีมีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลี
วูดแหงตะวันออก"หลังผานการปรับโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิ
สถาปนิกช่ือดัง รวมกับดีไซนเนอรทองถ่ินและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ได
เปดใหเขาชมอีกคร้ังในป 2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราที่มี
ช่ือเสียง  คุณสามารถถายรูปกับซุปเปอรสตารดัง พรอมเพลิดเพลินกับวิวท่ี
สวยงามของอาววิคตอเรีย จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งท่ียาน จิมซาจุย (Tsim 
Sha Tsui) และ ถนนนาธาน (Nathan Road) ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมสินคา



 
 

 

 

แบรนดเนมจากท่ัวทุกมุมโลกทานจะไดเลือกซ้ือสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิม
จุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเทาใด ศูนยการคาช้ันเลิศของ
ฮองกงแหงน้ี มีทุกส่ิงท่ีคุณตองการ ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวม
หองเส้ือ จําหนายสินคาแบรนดเนม จากดีไซเนอรช่ือดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกท้ัง
ยังเปนท่ี ที่คุณ สามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารช้ันเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับ
รานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปم�งท่ี โอเช่ียน เทอรมินัล (Ocean 
Terminal)  แหลงรวม สินคา Brand Name ช้ันนําท่ีมีใหเลือกชม และชอป
มากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , 
DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซ้ือของฝากใหคุณนองๆ หนูๆ ไดท่ี 
Toy’s R Us 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพื่อสะดวกแกการชอปปم�งนําทุกทานขามดานสูเมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ  
เปนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจ้ิน เปนเมือง
ชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบง
ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจ้ิน และเขตมณฑลเซิน
เจิ้น สมัยกอนเมืองเซินเจิ้นเปนเพียงหมู บานชาวประมง เมื ่อป ค.ศ. 1980 ไดถูก
คัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ี
มากขึ้น มีการจัดต้ังตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสรางตางๆ 
พรอมท้ังจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 

พักท่ี        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS 
HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 



 
 

 

 

วันที่ 3 
เซินเจ้ิน – วัดกวนอู – รานหยก – ศูนยสมุนไพรจีน – รานยางพารา - หลอหวู ช
อปปم�งเซ็นเตอร – หมูบานชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณ Splendid of  China – หมูบาน
วัฒนธรรมพรอมโชว ศิลปะวัฒนะธรรม   พิเศษ !! เมนูเปดปกก่ิง                        

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au 
Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความซื่อสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี 
ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ด
เดี่ยวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปนคนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศ
มาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพรทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมให
เพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิดความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือ
บริวารที่ไวใจไดน่ันเอง ดังน้ัน ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความ
เปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวในทุกๆ ดาน นําทานเดินทางสู   รานหยก 
(Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมือง 
นําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb Shop Snow Lotus) ,ราน
ยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดี
ของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื ้อเพื่อเปนของฝากไดที ่น่ี       นําทานเดินทางสู 
หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลายทรัพย ของ
นักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจ้ิน แหลงชอปปم�งที่ดึงดูดขาชอป
ทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่นี่วา มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมา
บุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย กระเป�า เสื้อผา 
รองเทา ซ่ึงเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอช่ือดังๆ ท้ังน้ัน ไมวาจะเปน กุชช่ี 
อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่นี ่มีวางขายใหเลือกซื ้อหา
มากมาย ราคากระเป�าใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 10,000 บาท ของไทยแนนอน 
สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงินไทยก็
ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความท่ีสินคาเลียนแบบของจริงเหลาน้ีมีความ



 
 

 

 

คลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว เรียกวา
เหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมา
เทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลาน้ีขายดิบขายดีเปนอยางมาก 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู หมูบานชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) 
เปนสวนสนุกรวมทั้งสองพื ้นที่ (Splendid China Miniature Park & China 
Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรวัฒนธรรม
ศิลปะสถาปตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ เปนสวนสาธารณะที ่ มี
ทิวทัศนท่ีใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกในปริมาณของภาพจําลองท่ีทําซ้ํา อุทยานไดรับการ
พัฒนาและจัดการโดย บริษัท การทองเที่ยวและการทองเท่ียวรายใหญ China Travel 
Service หมูบานชาวจีนที่สวยงาม นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรม (Cultural 
Village) เปนศูนยแสดงชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ท่ี
กระจายตามมณฑลตางๆ ทั่วประเทศจีน ที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีที่อยู
อาศัยของชนเผาตางๆ ที่สรางเทาขนาดจริง 24 แหง จากท้ังหมด 56 เผาทั่วประเทศ 
ทามกลางมวลไมและสายนํ้าที่รมรื่นสวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ มีการ
แสดงกิจกรรม ประจําเผาใหชม เชน การเย็บปกถักรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง 
พรอมท้ังชมโชวศิลปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา   

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เปดปกก่ิง นําทานเดินทางสูจูไห โดยรถ
โคช 
พักท่ี        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN 
หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 



 
 

 

 

วันที่ 4 เซินเจ้ิน - จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหน่ี - วัดผูโถว – เมืองมาเกา – วัดอามา – 
ซากโบสถเซนต  ปอล – จตุรัสเซนาโด – รานขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา    

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนน
คูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทาง
รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 
และที่ไดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนํา
เกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนท่ีนิยม
ของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย ผานชม สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห ฟชเชอร 
เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณ
อาวเซียงหู สรางขึ ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร นํ ้าหนัก
โดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามท่ียืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัดพลิ้ว อุน
รอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณ
รุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเย่ียมเธอนําทาน
เดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ
ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระ
โพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตว
กวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ 
พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา 
และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เชื ่อกันวาพระ
โพธิสัตวกวนอิมมีท่ีประทับอยูท่ีดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของ
ประเทศอินเดีย เม่ือราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรม
ขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะ
แหงหนึ่งเปนเวลานานมาก จนเชื่อวาองคเจาแมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะ
แหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปนท่ีต้ังของ



 
 

 

 

ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และ
เกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในส่ีภูเขาพระพุทธอัย่ิงใหญของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถ
โคช ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทาน
เอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong 
Special Administrative Region of the People's Republic of China) 
เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�งทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปาก
แมนํ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รู จักในสกายไลน (skyline) ขยาย
และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี
ประชากรอยูอาศัยหนาแนนท่ีสุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน 
และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง **  
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัด
เกาแกที ่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี ้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ
เน่ืองมาจาก เม่ือนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝم�งท่ีมาเกาตรงบริเวณวัดน้ี แลว
ไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึง
เรียกประเทศนี้เรื ่อยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดท่ี
เกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาท่ีผูคนนิยมมากราบไหวกันมากที่สุด 
สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิงต้ังแตป ค.ศ. 1488 อีกท้ังวัดอามาแหงน้ียังไดรับการบันทึก
จากองคกร UNESCO  ใหเปน 1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายในวัดมีองคอามาหรือเจา
แมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและครอบครัวโดย
บูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเร่ืองคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอน
หินขนาดใหญแกะสลักเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เช่ือกันวาหากพกธนบัตรท่ีนําไปลูบกับ



 
 

 

 

ภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมานําทานเดินทางสู 
ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโต
นีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซ่ึงถูกไฟไหมและพายุไตฝุ�นถลมในชวง
ป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเม่ือ
ป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปนหน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญ
ท่ีสุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมา
เกา และเปนสวนหนึ่งของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผารูปสามเหล่ียมยาวและเช่ือมตอ , Largo ทํา São Domingos ท่ีปลาย
ดานหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อื ่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 
ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการต้ังช่ือตาม Leal Senado ซ่ึงเปนสถานท่ี
นัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 ซ่ึงต้ังอยูตรงหนาจัตุรัสท่ีอาคาร 
Leal Senado ต้ังอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ท่ีต้ังอยูตรงกลางของจัตุรัสเน้ือเร่ืองรูปปم�น
ทองสัมฤทธิ์เบง Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปم�นถูกดึงลง
ในเหตุการณ 12-3 ขณะที่ Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิง
จํานวนมาก น้ําพุถูกสรางข้ึนและยังคงยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัส
มีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล  
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซ้ือขนมข้ึนช่ือและของฝากหมูแผน หมูฝอยได
จากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรม
ตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ 
นิยมซื ้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยางนําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มา
เกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรอง
หลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและ
นักทองเท่ียวระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิง
อบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลา
บริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวย
เชนกัน ในสวนที ่เปนตัวตึก ซึ ่งเปนที ่ตั ้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื ้นที ่มากถึง 



 
 

 

 

980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ท่ีต้ังอยูแบบ
เดี่ยวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลก
อีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด 
คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบงเปน
คาสิโนน้ัน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish 
, Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร  อมกับเคร ื ่ อ ง  Slot 
Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมี
หองโถงขนาดใหญ ที่มีที่น่ังมากถึง 15,000 ที่น่ัง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การ
จัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครท่ีรักการช
อปปم�งน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได
จัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปم�งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของ
รานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ท่ีต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซ่ึงจําลองแบบมา
จากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับ
นักทองเท่ียวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือ
กอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อม
กับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปم�งนี้ คงหนีไมพนเพดานสี
ฟ�าสดใส ท่ีถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนท่ีเดินชอปปم�งอยูน้ัน 
ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมา
เกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The 
Parisian Macao) หรือท่ีรูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ท่ีน่ีจําลองหอ
ไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มาต้ังไวท่ีหนาโรงแรม ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาของจริง
ประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ช้ัน (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจาย



 
 

 

 

ในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้ Weekdays ต๋ัวชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญ
ราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ต๋ัวชมวิวในช้ัน 7 เทาน้ัน 
ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร 
, อาทิตย และวันหยุด) ต๋ัวชมวิวในช้ัน 7 และ 37  ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุ
ไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผู ใหญราคา 118 MOP , 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศ
ยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

22.10  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 767 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือ
อาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ** 

23.55   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
และความประทับใจ 

 
**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจาหนาท่ีของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบ

ในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 



 
 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคา 
ผูใหญ ทาน
ละ (พัก 1 
หอง 2 
ทาน) 

ราคา 1 เด็ก 
2 ผูใหญ 
 (เด็กต่ํา
กวา18มี
เตียง) 

หองพัก
เดี่ยว เพ่ิม 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิ
น ทาน

ละ 

เดือนเมษายน 2562 
04-07 เมษายน 04APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

07APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

07-10 เมษายน 07APR FD760 DMKMFM 0640-1020 
10APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

11-14 เม.ย. บัส1 11APR FD762 DMKMFM 1005-1345 
14APR FD767 MFMDMK 2210-2355 13,999 16,999 3,900 7,900 

11-14 เม.ย. บัส2 11APR FD762 DMKMFM 1005-1345 
14APR FD767 MFMDMK 2210-2355 14,999 17,999 3,900 7,900 

12-15 เมษายน 12APR FD762 DMKMFM 1005-1345 
15APR FD767 MFMDMK 2210-2355 18,999 21,999 3,900 7,900 

13-16 เมษายน 13APR FD762 DMKMFM 1005-1345 
16APR FD767 MFMDMK 2210-2355 19,999 22,999 3,900 7,900 

14-17 เมษายน 14APR FD762 DMKMFM 1005-1345 
17APR FD767 MFMDMK 2210-2355 18,999 21,999 3,900 7,900 

19-22 เมษายน 19APR FD760 DMKMFM 0640-1020 11,999 14,999 3,900 7,900 
20-23 เมษายน 20APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

23APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

21-24 เมษายน 21APR FD760 DMKMFM 0640-1020 
24APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

25-28 เมษายน 25APR FD760 DMKMFM 0640-1020 
28APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

26-29 เมษายน 26APR FD760 DMKMFM 0640-1020 
29APR FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 



 
 

 

 

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 

05MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

10-13 พฤษภาคม 10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
13MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

16-19 พฤษภาคม 16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

23-26 พฤษภาคม 23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
26MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

25-28 พฤษภาคม 25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 30MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
02JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 31MAY FD760 DMKMFM 0640-1020 
03JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 10,999 13,999 3,900 7,900 

เดือน มิถุนายน 2562 
06-09 มิถุนายน 06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 

09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

13-16 มิถุนายน 13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 
16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

15-18 มิถุนายน 15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 
18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

20-23 มิถุนายน 20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 
23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

22-25 มิถุนายน 22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 
25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

27-30 มิถุนายน 27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020 
30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 
04-07 กรกฎาคม 04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 

07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 



 
 

 

 

06-09 กรกฎาคม 06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 
09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

11-14 กรกฎาคม 11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 
14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

13-16 กรกฎาคม 13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 
16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

14-17 กรกฎาคม 14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 
17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

27-30 กรกฎาคม 27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020 
30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 
10-13 สิงหาคม 10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 

13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

17-20 สิงหาคม 17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

22-25 สิงหาคม 22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

23-26 สิงหาคม 23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

24-27 สิงหาคม 24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020 
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 11,999 14,999 3,900 7,900 

เดือน กันยายน 2562 
05-08 กันยายน  05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 

08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

07-10 กันยายน 07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

12-15 กันยายน 12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 



 
 

 

 

       
                                   

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรม
เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ 
ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตาม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน ** 
 

** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท **  
 (ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน) 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยก

จากโปรแกรมทัวร  
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนข้ึนไป!!!** 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพื่อโป
รโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุก

13-16 กันยายน 13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 
16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

19-22 กันยายน 19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 
22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 

21-24 กันยายน 21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020 
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355 9,999 12,999 3,900 7,900 



 
 

 

 

เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 
เหรียญฮองกง / คน / ราน 
 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรง ขายเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพิ่มสถานท่ีขอดูงาน  
กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพื่อแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไมสามารถอางอิง
โปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาต๋ัวเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคา
ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท 
กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทองเคร่ืองบิน
ได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ ้นเครื่อง มีนํ ้าหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม เทาน้ัน 

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  
  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตาม
คุณภาพและความเหมาะสม 

  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม) 



 
 

 

 

  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

        รวมคาวีซากรุป (มาตรา144)  
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/

ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป 
ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน 

× ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 
) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 
2,550 บาท (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยย่ืนวีซาท่ีสถานทูตจีน  

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 



 
 

 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 

10,000 บาท และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงิน
ใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับ
ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 

  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือผู
จอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ที่ทานสะดวก 

  สงรายช่ือสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือช่ือ
พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทาน
มีใครบาง ,ระบุช่ือคูพักของทาน(ในกรณีท่ีทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอรโทรศัพทท่ี
สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย และ ขอมูลผู
เดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล และ อ่ืนๆ 
เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน 

   
   



 
 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางท่ีนอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ

เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 
ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 

  ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการท่ีชําระแลว 

      ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง  
  ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 
  ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ

มาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องใน
การเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

  กรณีตองการเปลี ่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี ่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 



 
 

 

 

  กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายท้ังหมด 

  เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนต๋ัวเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต๋ัว 
Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม
ระบบของสายการบินเทาน้ัน  

  กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ
บริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของ 

หามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
 



 
 

 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
  คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า 15 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถ

เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีก
คร้ัง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน  

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

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี ่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง 
สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 
เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

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

  เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการ
บางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ  

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว 



 
 

 

 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสัน
ของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ี
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม 
โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยัน
การเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว 
กรณีท่ียังไมออกต๋ัวเคร่ืองบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัว
เคร่ืองบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-
20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ 

  ขอมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทาง
ไป - กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวน
ตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

  เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มา
ดวยกัน ไดน่ังดวยกัน อยางท่ีดีสุด 

  ขอมูลเพิ ่มเติม เรื ่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin 
/ Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะ



 
 

 

 

ไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ ้นอยูกับระบบการจัดการของ
โรงแรม 

  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื ่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที ่พัก การจราจร เหตุการณทาง
การเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

  หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจอง
และถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ
ปรับข้ึนกอนวันเดินทาง  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที ่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , 
การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  

  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  



 
 

 

 

  รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัท
ฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

  กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 
หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงท้ังหมด  

  บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง 
ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 
 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม  
ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 
 


