
 

 

รหัสทัวร GS1901983 
ทัวรมาเกา จูไห ฮองกง เซินเจ้ิน เฮงๆปงๆ 4 วัน 3 คืน (FD) 
สวนหยวนหมิงหยวน วัดแชกงหมิว วัดหวังตาเซียน จิมซาจุย วัดกวนอู หลอหวู ชอปปم�ง  
หมูบานวัฒนธรรม ถนนคูรัก จูไห ฟชเชอร เกิรล วัดผูโถว วัดอามา ซากโบสถเซนตปอล  
จตุรัสเซนาโด เดอะเวนีเชียน มาเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 
    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา – จูไห –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชววัฒนธรรมจีน –  
    ตลาดใตดินกงเป�ย                                                                                             
(-/-/D)                                            

03.30 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia 
โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง  

06.40 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 
โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที ่FD 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 
ช่ัวโมง 35 นาที ** 

10.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 
(ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสัมภาระเรียบรอย 
หรือ 

07.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia 
โดยมีเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควร
ทราบ: ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา



 

 

ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง  

10.05 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 
โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที ่FD 762 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 
ช่ัวโมง 35 นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 
(ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสัมภาระเรียบรอย 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 
นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช ทุกทานจําเปนตองรับผดิชอบสัมภาระและดูแล 
ทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง ** 
นําทานเดินทางสู สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดรูอนโบราณ (Old 
Summer Palace) เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากแหงหน่ึง ปจจุบันหา
กลาวถึงพระราชวังฤดรูอนก็จะหมายถึงอ๋ีเหอหยวน แตสมัยกอนพระราชวังฤดรูอน
ต้ังอยูท่ีหยวนหมิงหยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดรูอนจึงถกู
สรางใหมท่ีอ๋ีเหอหยวนพระราชวังฤดรูอนท่ีหยวนหมิงหยวนถูกสรางขึน้ในป 1707 
สมัยจักรพรรดคิางซ ีและถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบกุของกองทัพอังกฤษ
ในชวงสงครามฝم�นครั้งท่ีสองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหกัพังท่ีเปน
รองรอยของพระราชวงัเกา โดยซากท่ีเหลือน้ันมีแตพระราชวังสวนท่ีสรางเปนแบบ
ยุโรปซึ่งใชหินสรางเทาน้ัน สวนอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซึ่งใชไมสรางน้ันไมเหลือซากเลย 
จนทําใหคนคิดวาพระราชวังท่ีน่ีแตเดิมเปนแบบยุโรป ท้ังที่จริงๆสวนน้ีเปนเพียงสวน
นอย แตพื้นท่ีสวนใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะท่ีกวางใหญรัฐบาลจีนเคยมีแผนท่ีจะ
สรางพระราชวงัในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหม เหมือนกับที่ทํากับสิ่งกอสรางหลายแหง
ในปกกิง่ แตสุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพ่ือเก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณท่ี



 

 

เรียกรวมๆวาสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนน้ีท่ีจริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือ 
หยวนหมิงหยวน ฉ่ีชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของที่น่ีอยูท่ีฉ่ีชุน
หยวน  นําทานชมโชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึ่งเปน
โชวประกอบการแตงกายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษก และการละเลนในพระราชพิธีตางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีท่ีฝนตก 
หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรม
หรือคืนเงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน) 
 
 
 
 
 
 

 
 จากน้ันใหทานชอปปم�งสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดินกงเป�ย เสมือนเดินอยูใน  
 
LOWU CENTER ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถกูทั้ง กระเป�า กอปปم�
แบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา เคร่ืองประดับสําหรับคุณ
ผูหญิง 

ค่ํา           บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเป�าฮื้อและไวนแดง 
พักที่        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือ
เทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 
 



 

 

วันท่ี 2 
    จูไห – เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ราน
หยก – ถนน  
    ซุปเปอรสตาร - ถนนนาธาน – ยานจิมซาจุย – เมืองเซินเจิ้น                                                  
(B/L/-)                                                                                                    

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช ผานสะพานขามทะเลท่ียาว
ท่ีสุดในโลก จูไห – ฮองกง (แบบ seat in coach คือเปนรถประจําทาง น่ังรวมกับ
ผูโดยสารทานอ่ืน) เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong 
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of 
China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�งทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหล่ียมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน 
(Skyline) ขยายและ
ทาเรือธรรมชาติลึก มี
เน้ือท่ี 1,104 กม. และ
ประชากรกวาเจ็ดลาน
คน เปนเขตที่มี
ประชากรอยูอาศัย
หนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึง
ในโลก ประชากร
ฮองกง 93.6% มีเช้ือ
ชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกง
กําเนิดจากมณฑลกวางตุงท่ีอยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการ
ปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหนัลม (Che Kung Temple) เปนวัด
หน่ึงที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึง
ตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยท่ีประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉก
เชนปจจุบันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพ่ือชวงชิงอาณาจักร
นอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซ่ึงมีประวติัเลาตอกันมาวา ขณะ
น้ันเองยังมีนักรบเอกชือ่ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญ
ตางก็ยําเกรงตอกําลังพลท่ีกลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือตานขาศึก
ศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนํา
ขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเช่ือวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกงัหันน้ีไป ณ 
ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริม
กําลังใจใหแกกองทัพของทาน ช่ือเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจน
ทุกวันน้ี เม่ือ 300 กวาปท่ีแลวเดิมทีวัดน้ีเปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษ
โบราณสถานซ่ึงอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บน
เน้ือท่ี 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปم�นสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัด
แหงน้ี ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มี
กลองดานละตัว ประชาชนท่ีเขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือท่ีเรียกวา "กังหันนํา
โชค" เพ่ือหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนท่ีทานจะออกจากวัดจะตองตกีลองให
เสียงดังสน่ันเพ่ือความเปนสิริมงคล  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ท่ีไดชื่อวาเปนวัดไหว
พระสละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ต้ังอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม
แบบเซนท่ีงดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีน
ขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝم�งแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน 
ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงน้ีเปนท่ีประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองค
อยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเป�าหมายของคนโสดอยากมีคูไมใช
การขอความรักจากเทพเจาองคน้ีแตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาล
กลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียว
พระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกนัท่ีน่ี โดยการขอ
พรกับเทพเจาองคน้ีตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยาง 

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือ เลือกซื้อ 
เคร่ืองประดับท่ีสวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนท่ีทานรัก หรือเลือกซื้อ
เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซ่ึงมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกงัหัน
ลมท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ท่ีถือกําเนิดขึ้นท่ีน่ี นําทานเดินทางสู ราน
หยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นช่ือของเมืองจีน  



 

 

นําทานเดินทางสู ถนนซุปเปอรสตาร (Avenue of Stars) สรางไวเพ่ือเปนเกียรติ
ใหกับบรรดาบุคคลสําคัญท่ีมีสวนชวยใหฮองกงไดรับการขนานนามวาเปน "ฮอลลีวูด
แหงตะวันออก" 
หลังผานการปรบัโฉมใหมดวยฝมือของเจมส คอรเนอร ภูมิสถาปนิกชื่อดัง รวมกับ
ดีไซนเนอรทองถิ่นและตางชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร ไดเปดใหเขาชมอีกคร้ังในป 
2562 กับรอยประทับมือกวารอยอันของเหลาดาราท่ีมีช่ือเสียง  คุณสามารถถายรูป
กับซุปเปอรสตารดงั พรอมเพลิดเพลินกับวิวท่ีสวยงามของอาววิคตอเรีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน 
(Nathan Road) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลกทานจะได
เลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ
งบประมาณเทาใด ศูนยการคาช้ันเลิศของฮองกงแหงน้ี มีทุกสิ่งท่ีคุณตองการ 
ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเส้ือ จําหนายสินคาแบรนดเนม จาก
ดีไซเนอรชื่อดังจากท่ัวทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนท่ี ท่ีคุณ สามารถจะอ่ิมเอมกับอาหาร
ช้ันเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปم�งที่ 
โอเช่ียน เทอรมินัล (Ocean Terminal)  แหลงรวม สินคา Brand Name ช้ันนําท่ี
มีใหเลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , 



 

 

Giogio Armani , DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซื้อของฝากใหคุณนองๆ 
หนูๆ ไดท่ี Toy’s R Us 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง 

นําทุกทานขามดานสูเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ  
เปนหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจิ้น เปนเมือง
ชายแดนริมฝم�งตรงขามกับเกาะฮองกง มีพ้ืนท่ี 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบง
ออกเปน 3 สวน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซิน
เจ้ิน สมัยกอนเมืองเซินเจ้ินเปนเพียงหมูบานชาวประมง เม่ือป ค.ศ. 1980 ไดถูก
คัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ี
มากข้ึน มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสราง
ตางๆ พรอมท้ังจํานวนประชากรก็เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา 

พักที่        SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL 
หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 
เซินเจิ้น – วัดกวนอู – รานหยก – ศูนยสมุนไพรจีน – รานยางพารา  
หลอหวู ชอปปم�งเซ็นเตอร – หมูบานชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณ Splendid of  China 
หมูบานวัฒนธรรมพรอม โชว ศิลปะวัฒนะธรรม  พิเศษ !! เมนูเปดปกกิง่                                             
(B/L/D)                                                                                                                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดกวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ
ซื่อสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทาน
เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมครั่นครามตอศัตรู ทานเปน
คนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพร
ทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพลี่ยงพลํ้าแกฝ�ายตรงขาม และใหเกิด
ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซ่ือสัตย หรือบริวารท่ีไวใจไดน่ันเอง ดังน้ัน ประชาชน
คนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพ่ือความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวใน
ทุกๆ ดาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองที่มี
ช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb 
Shop Snow Lotus) ,รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวมสินคา
พ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพ่ือเปนของฝากได
ท่ีน่ี        นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปم�ง เซ็นเตอร (Lowu Shopping Center)
 แหลงละลายทรัพยของนักชอปปم�ง เปนหางชอปปم�งขนาดใหญ ของเมืองเซินเจิ้น 
แหลงชอปปم�งท่ีดึงดดูขาชอปทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา มาบุญครอง
ของเมืองจีน ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ช้ัน ขางในตึกจะมีสินคา
พ้ืนเมืองมากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัด
ยี่หอช่ือดังๆ ท้ังน้ัน ไมวาจะเปน กุชช่ี อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส 
ปราดา ฯลฯ ท่ีน่ีมีวางขาย
ใหเลือกซื้อหามากมาย 
ราคากระเป�าใบละ 100 
หยวนก็มี แตไมเกิน 
10,000 บาท ของไทย
แนนอน สวนนาฬิกาขอมือ 
ของปลอม ราคา 
ประมาณเรือนละ 200-
300 หยวน เงินไทยก็
ประมาณ 1,000 บาท 
ของไทย และดวยความท่ีสินคาเลียนแบบของจริงเหลาน้ีมีความคลายคลึงเหมือนกัน
กับของจริงเปนอยางมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดน้ิว เรียกวาเหมือนกันอยาง
กับแกะกว็าได แยกไมออกเลยเวลาเอาของจริงกบัของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําให
สินคาเลียนแบบเหลาน้ีขายดิบขายดีเปนอยางมาก 

เท่ียง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวจีนพ้ืนเมืองโบราณท่ีสวยงาม (Splendid of China) 
เปนสวนสนุกรวมท้ังสองพื้นท่ี (Splendid China Miniature Park & China 
Folk Culture Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึงประวัตศิาสตรวัฒนธรรม
ศิลปะสถาปตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ เปนสวนสาธารณะท่ีมี
ทิวทัศนท่ีใหญที่สุดแหงหน่ึงของโลกในปริมาณของภาพจําลองที่ทําซํ้า อุทยานไดรับ
การพัฒนาและจัดการโดย บริษัท การทองเท่ียวและการทองเท่ียวรายใหญ China 
Travel Service หมูบานชาวจีนท่ีสวยงาม  
นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรม (Cultural Village) เปนศูนยแสดงชีวิตความ
เปนอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ท่ีกระจายตามมณฑลตางๆ ท่ัวประเทศจีน 
ท่ีใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีท่ีอยูอาศัยของชนเผาตางๆ ที่สรางเทาขนาด
จริง 24 แหง จากทั้งหมด 56 เผาท่ัวประเทศ ทามกลางมวลไมและสายน้ําท่ีรมร่ืน
สวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผาใหชม เชน 
การเย็บปกถกัรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมท้ังชมโชวศิลปวัฒนธรรม 
จีนอันตระการตา   

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู เปดปกกิ่ง  
  นําทานเดินทางสูจูไห โดยรถโคช 
พักที่        365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ   

TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือ
เทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 

วันท่ี 4 
เซินเจิ้น - จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหน่ี - วัดผูโถว – เมืองมาเกา – วัดอามา – ซาก
โบสถเซนตปอล – จตุรัสเซนาโด – รานขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเกา                                          
(B/L/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดท่ี
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงาม



 

 

เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และท่ีไดช่ือวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายใน
บริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง
เทาน้ัน จึงไดช่ือวาถนนคูรัก ปจจบัุนเปนท่ีนิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย  
ผานชม สาวงามหวีหน่ี หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงาม
กลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย 
เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามท่ียืนถือ
ไขมุก บิดเอวพลิ้ว ร้ิวชายผาพัดพล้ิว อุนรอยยิ้มท้ังบนใบหนาถึงมุมปาก เปน
สัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวา
ใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเย่ียมเธอ   
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธ์ิของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย 
พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา ซึ่งพระ
โพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เม่ือเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไป
ตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , 
ปาง 11 หนา และ ปางท่ีเปน “เจาแมกวนอิม” ท่ีคนจีนเรียกวา “อาเน้ีย” เปนตน เช่ือ
กันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีท่ีประทับอยูท่ีดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ บนภูเขาเกาะกลางทะเล
ทางทิศใตของประเทศอินเดีย เม่ือราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึงเดินทางไปประเทศจีน
เพ่ือศึกษาธรรมขา
กลับไดเชิญองคเจา
แมกวนอิมกลับมา
ดวย ระหวางทาง
เจอพายุจึงตองแวะ
พักที่เกาะแหงหน่ึง
เปนเวลานานมาก 
จนเช่ือวาองคเจา
แมฯจะไมไปที่ไหน 
ประสงคจะอยูท่ี
เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปน
ท่ีต้ังของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิ เปรียบเชนท่ีประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานาน
เดิม และเกาะแหงน้ีคือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในส่ีภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญ
ของจีน    

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช ทุกทานจําเปนตองรับผดิชอบ
สัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative 
Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝم�ง



 

 

ทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใต
โอบรอบ ฮองกงเปนทีรู่จักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มี
เน้ือท่ี 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัย
หนาแนนท่ีสุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเช้ือชาติจีน และ 6.4% มา
จากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑล
กวางตุงที่อยูติด ซ่ึงประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง **  
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัด
เกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" น้ี เปนท่ีมาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ
เน่ืองมาจาก เม่ือนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาข้ึนฝم�งที่มาเกาตรงบริเวณวดัน้ี 
แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีช่ือวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกส
จึงเรียกประเทศน้ีเร่ือยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกาน่ีเอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัด
ท่ีเกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาท่ีผูคนนิยมมากราบไหวกันมาก
ท่ีสุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงต้ังแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงน้ียังไดรับ
การบันทึกจากองคกร UNESCO  ใหเปน 1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายในวัดมีองค
อามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพ่ือเปนสิริมงคลใหกับตัวเอง
และครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพ่ือขอพรเร่ืองคูครอง-
คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญแกะสลักเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เช่ือกันวา
หากพกธนบัตรที่นําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทอง
ไหลมาเทมา 
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิก
ในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและ
พายุไตฝุ�นถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญ
ของมาเกา กอสรางเม่ือป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยน้ัน เปน
หน่ึงในโบสถคาทอลิกท่ีใหญที่สุดในเอเชีย นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado 
Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปนสวนหน่ึงของ Unesco ศูนยประวติัศาสตร
ของมาเกามรดกโลก เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผารูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo 
ทํา São Domingos ท่ีปลายดานหน่ึงและ Avenida de Almeida Ribeiro ท่ี



 

 

อ่ืนๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตุรัสไดรับการต้ังชื่อตาม 
Leal Senado ซึ่งเปนสถานท่ีนัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 
18 ซึ่งต้ังอยูตรงหนาจัตุรัสท่ีอาคาร Leal Senado ต้ังอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ท่ีต้ัง
อยูตรงกลางของจัตุรัสเน้ือเร่ืองรูปปم�นทองสัมฤทธ์ิเบง Nicolau เดอ Mesquita ยืน
อยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปم�นถกูดงึลงในเหตุการณ 12-3 ขณะท่ี Mesquita เปน
ผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสรางขึ้นและยังคงยืนอยูใน
ปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและอนุสาวรียหลายแหงไดรับ
การคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล  
 
 
 
 
 
 

 
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นช่ือและของฝากหมูแผน หมูฝอย
ไดจากที่น่ี หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอร่ี เน่ืองจากมาเกาเปนเมืองท่ีรวมเอา
วัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติท่ีเปน
เอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยางนําทานเดินทางสู เดอะ เวนี
เชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนช่ือโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมี
หองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบรกิาร และมีคาสิโนท่ี
นักพนันและนักทองเท่ียวระดับไฮโซมาเลนกันเพ่ือความสนุกสนาน มากกวาเลนเพ่ือ
ผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในท่ีเดียวกัน และ
ยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาล่ี 



 

 

แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนท่ีเปนตัวตึก ซึ่งเปนท่ีต้ังของโรงแรมและคาสิโนน้ัน มี
พ้ืนท่ีมากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ช้ัน จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปน
โรงแรม ท่ีต้ังอยูแบบเด่ียวๆท่ีใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญท่ีสุด
เปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารท้ังหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตา
เลียน และท่ีโดดเดนท่ีสุด คงหนีไมพนบนเพดาน ท่ีวาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตร
บรรจง สําหรับพ้ืนท่ี ท่ีแบงเปนคาสิโนน้ัน มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 
โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ 
Phoenix พรอมกับเคร่ือง Slot Machines อีกกวา 3,400 เคร่ือง และโตะเลน
การพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ท่ีมีท่ีน่ังมากถึง 15,000 ท่ีน่ัง 
ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขัน
บาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครที่รักการชอปปم�งน้ัน การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา 
คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะท่ีน่ีไดจัดแบงพื้นท่ีใหนักทองเท่ียวไดชอปปم�ง
มากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน 
ท่ีต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 
พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเท่ียวท่ีตองการลองเรือชม
ความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลาน้ี จะลองไป
ตามคลอง 3 คลอง ท่ีอยูภายในอาคาร และมีทางออกเช่ือมกับทะเลสาบดานนอกอีก
ดวย และท่ีโดดเดนท่ีสุดในยานช็อปปم�งน้ี คงหนีไมพนเพดานสีฟ�าสดใส ท่ีถูกเพนทเปน
ลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนท่ีเดินชอปปم�งอยูน้ัน ลืมวันลืมคืนกันไปเลย
ทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการ
เสริมอ่ืนๆ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับระดับการใหบริการทีท่านตองการ สามารถติดตอสอบถามได
ท่ีหัวหนาทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The Parisian 
Macao) หรือท่ีรูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ท่ีน่ีจําลองหอไอเฟล
จากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส มาต้ังไวท่ีหนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง
ประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ช้ัน (ยังไมรวมคาข้ึนลิฟต โดยจะมี
คาใชจายในการช้ึนไปชมวิวในช้ันตางๆ ดังน้ี Weekdays ต๋ัวชมวิวในช้ัน 7 และ 37 



 

 

ผูใหญราคา 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 , 
เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ต๋ัวชมวิวในชั้น 7 เทาน้ัน ผูใหญราคา 118 
MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP) 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขต
การปกครองพิเศษ) 

22.10  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน  

Air Asia เท่ียวบินที ่FD 767 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารและเครื่องด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที ** 

23.55   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพและ 

ความประทับใจ 
 
 



 

 

**รายละเอียดไฟลทบิน โปรดดูทายโปรแกรม** 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง รายละเอียดเท่ียวบิน 

ราคา ผูใหญ 
ทานละ พัก
หองละ 2-3 
ทาน 

ราคาเด็กต่ํา
กวา 18 ป 

หองพัก
เด่ียว เพ่ิม 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

เดือน ตุลาคม 2562 

12-15 
ตุลาคม 

12OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

15OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

12,999 15,999 3,900 7,900 

13-16 
ตุลาคม 

13OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

16OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

17-20 
ตุลาคม 

17OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

20OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 



 

 

18-21 
ตุลาคม 

18OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

21OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

19-22 
ตุลาคม 

19OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

22OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

20-23 
ตุลาคม 

20OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

23OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

24-27 
ตุลาคม 

24OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

27OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

25-28 
ตุลาคม 

25OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

28OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

26-29 
ตุลาคม 

26OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 

29OCT FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

31 ต.ค.-3 
พ.ย. 

31OCT FD760 DMKMFM 
0640-1020 11,999 14,999 3,900 7,900 



 

 

03NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

02-05 
พฤศจิกายน 

02NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

05NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

07-10 
พฤศจิกายน 

07NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

10NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

09-12 
พฤศจิกายน 

09NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

12NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

14-17 
พฤศจิกายน 

14NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

17NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

16-19 
พฤศจิกายน 

16NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

19NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

21-24 
พฤศจิกายน 

21NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 10,999 13,999 3,900 7,900 



 

 

24NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

23-26 
พฤศจิกายน 

23NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

26NOV FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

28 พ.ย.-
01 ธ.ค. 

28NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

01DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

30 พ.ย.-
03 ธ.ค. 

30NOV FD760 DMKMFM 
0640-1020 

03DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

10,999 13,999 3,900 7,900 

เดือน ธันวาคม 2562 

12-15 
ธันวาคม 

12DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

15DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

14-17 
ธันวาคม 

14DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

17DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

19-22 
ธันวาคม 

19DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 11,999 14,999 3,900 7,900 



 

 

22DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

20-23 
ธันวาคม 

20DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

23DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

21-24 
ธันวาคม 

21DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

24DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

22-25 
ธันวาคม 

22DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

25DEC FD767 MFMDMK 
2210-2355 

11,999 14,999 3,900 7,900 

29 ธ.ค. – 
1 ม.ค. 

29DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

01JAN FD767 MFMDMK 
2210-2355 

19,999 22,999 3,900 9,900 

30 ธ.ค. – 
2ม.ค. 

30DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

02JAN FD767 MFMDMK 
2210-2355 

19,999 22,999 3,900 9,900 

31 ธ.ค. – 
3ม.ค. 

31DEC FD760 DMKMFM 
0640-1020 

03JAN FD767 MFMDMK 
2210-2355 

19,999 22,999 3,900 9,900 



 

 

       
** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น 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 **  (ไมมีท่ีน่ังบน
เคร่ืองบิน) 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยก
จากโปรแกรมทัวร  
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 
**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือ
โปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา
ทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล

เดือน มกราคา 2563 

01-04 
มกราคม 

01JAN FD760 DMKMFM 
0640-1020 

04JAN FD767 MFMDMK 
2210-2355 

17,999 20,999 3,900 9,900 

03-06 
มกราคม 

03JAN FD760 DMKMFM 
0640-1020 

06JAN FD767 MFMDMK 
2210-2355 

12,999 15,999 3,900 7,900 



 

 

จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 
500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 

** กรณีตองการตดักรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ท่ีสถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู 
ธุรกิจขายตรง ขายเครือ่งสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดู
งาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ี เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหมทุกคร้ัง ไมสามารถ
อางอิงโปรแกรมจากในซีร่ีสได กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง ** 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ช้ันEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินใบใหญ ตามเงื่อนไขท่ีทาง

บริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเป�าลงใตทอง
เคร่ืองบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทาน้ัน และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม เทาน้ัน 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามท่ีรายการระบุ  
 คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง
ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ (กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม   

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  
× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา

ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/
ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีได ตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 

× ในกรณีท่ีประเทศจีน มีประกาศใหย่ืนขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมีคาใชจายเพ่ิมทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วัน
ทําการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยยื่นวีซาท่ีสถานทูต
จีน  

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินเต็มจํานวน 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงิน
ตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน



 

 

จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์
ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและ
ขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อ
ผูจอง โปรแกรมท่ีเดินทาง , พีเรียดวันท่ีเดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 
ไลน ท่ีทานสะดวก 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน 
ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือ
ช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวโปรแกรมใด , พีเรียดวนัเดินทาง , ในคณะ
ของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร
โทรศัพทท่ีสะดวกใหติดตอ กรณีท่ีทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกท่ีมีรูปถาย 
และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล 
และ อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางท่ีเหลือ 1 
ทานน้ัน จําเปนตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

                ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน 
กอนเดินทาง ** 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ี
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ 
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิก และไมคืนคาใชจายท้ังหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  

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

 กรณีท่ีทานตองการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย
การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในสวนของ



 

 

การบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับ
ทานในกรณีดังน้ี 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 
 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ี
จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กรุณาอยาเพ่ิงคอน
เฟรมลางาน  

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

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การ
บริการของรถบัสนําเท่ียวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

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

 เน่ืองจากการทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน
ท่ีทานไมตองการไดรับบริการ  

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของ
เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบนิ หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณา
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบบัใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการ
เปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ี
ยังไมออกตั๋วเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเคร่ืองบิน
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึง
โดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอน
ออกเดินทาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขัน้ตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป 
- กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ี
สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเกบ็ 



 

 

 เกี่ยวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปนไปตามท่ีสายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งน้ีและท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามใหทานท่ีมาดวยกัน 
ไดน่ังดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม
แตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin / Double) 
และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจ
อยูคนละช้ัน คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 
การนัดหยดุงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทาง
บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิก
บิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําส่ิงของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเอง  



 

 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกนั ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ
จัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู 
และ 1 หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพ่ิม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเร่ิมแจกในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวัน
สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว ** 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 
 
 


