
 

 

รหัสทัวร TTN1904050  
ทัวรมาเกา จไูห ฮองกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (FD) 
- เท่ียวบินสบายๆ สไตล แอรเอเชีย สูเมืองมาเกา 
- เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง ชมความยิ่งใหญอลังการ 
- น่ังรถขามสะพานขามทะเลท่ียาวที่สุดในโลกจากจูไหสูฮองกง  
- หมุนกังหันเสริมศิริมงคลท่ีวัดแชกงหมิว 
- ขอเน้ือคูและขอพรเรื่องความรักกันที่วดัหวังตาเซียน 
- ชอปปم�งสินคาแบรนดเนมปลอดภาษีในยานจิมซาจุย 
- สัมผัสประสบการณสุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ  
- เส่ียงโชคกันทีค่าสิโนที่ใหญที่สุดในโลกแถมไดชอปปم�งกันใหจุใจที่เวเนเชี่ยนมาเกา  
- มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
(อายุ3-18 ป) 

พัก
เดี่ยว 

06-09 พฤศจิกายน 2562 7,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

10,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500  
13-16 พฤศจิกายน 2562 7,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
10,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
3,500  

15-18 พฤศจิกายน 2562 7,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

10,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500  
20-23 พฤศจิกายน 2562 7,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
10,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
3,500  

22-25 พฤศจิกายน 2562 7,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

10,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500  
27-30 พฤศจิกายน 2562 7,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
10,499 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
3,500  

30 พ.ย.-03 ธันวาคม 2562 7,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

10,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500  
04-07 ธันวาคม 2562 9,999 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
12,999 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
3,500  

11-14 ธันวาคม 2562 8,888 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

11,888 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500  
13-16 ธันวาคม 2562 8,888 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
11,888 

(ไมรวมวีซา1,500บาท) 
3,500 

18-21 ธันวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

21-24 ธันวาคม 2562 8,888 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

11,888 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 

26-29 ธันวาคม 2562 12,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

15,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 

27-30 ธันวาคม 2562 13,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

16,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

4,500 

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562 13,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

16,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

4,500 

04-07 มกราคม 2563 9,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

12,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 

08-11 มกราคม 2563 9,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

12,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 

11-14 มกราคม 2563 9,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

12,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
(อายุ3-18 ป) พักเดี่ยว 

15-18 มกราคม 2563 9,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

12,499 
(ไมรวมวีซา1,500บาท) 

3,500 

05-08 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500 
06-09 กุมภาพันธ 2563 12,888 15,888 3,500 
12-15 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500 
13-16 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500 
15-18 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500  
19-22 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500  
20-23 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500  
22-25 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500  
26-29 กุมภาพันธ 2563 11,888 14,888 3,500  

28 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
29 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

04-07 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
05-08 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
07-10 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
11-14 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
12-15 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
14-17 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
18-21 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
19-22 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
21-24 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
25-28 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
26-29 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
(อายุ3-18 ป) พักเดี่ยว 

28-31 มีนาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
02-05 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 
04-07 เมษายน 2563 13,888 16,888 3,500 
10-13 เมษายน 2563 18,888 21,888 4,500 
15-18 เมษายน 2563 15,888 18,888 4,500 



 

 

 
**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับและหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  

รวมเปน 1,400 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ** 
 

จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หักจากราคาทัวร 3,000 บาท/ทาน 
 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการสามารถล็อคที่น่ังสําหรับผูโดยสารที่มีความประสงค
ตองการน่ังแถวหนาแตจะมีคาบริการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 

หากผูโดยสารตองการที่น่ังแถวหนา Hot Seat กรุณาแจงแถวที่ตองการและเช็คราคา 
กับพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองครับ *** 

 
 
 

16-19 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500 
18-21 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  
23-26 เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  
25-28เมษายน 2563 11,888 14,888 3,500  

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 14,888 17,888 4,500  

07-10 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
09-12 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
13-16 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
16-19 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
20-23 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
21-24 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500  
23-26 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
27-30 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 11,888 14,888 3,500 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา-เมืองจูไห-พระราชวังหยวนหมิง 
โชววัฒนธรรมจีน-ชอปปم�งตลาดใตดินกงเป�ย พิเศษ เมนู!! เป�าฮื้อ พรอม
เคร่ืองดื่มไวนแดง 

 
04.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมืองเคาทเตอร สายการบนิ ไทย

แอรเอเชีย (FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทาน
และนําทานโหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติมาเกา โดยสายการบิน AIR ASIA 
เที่ยวบินที่ FD760 

 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได
บนเครื่องบิน  

10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา  จากนั้นนําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง  
สมควรแกเวลาออกเดินทางสู เมืองจูไห ตั้งอยูทางตอนใตของลุมแมน้ําไขมุก 
(Pearl River Delta) ในมณฑลกวางตุง ทอดตัวยาวอยูริมฝم�งทะเลจีนใต โดยมี
อาณาเขตติดตอกับมาเกา และยังสามารถขามฝم�งไปเท่ียวฮองกงไดอยางงายดาย 
ที่น่ีเปนอีกหน่ึงเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจีน  
หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 
45-60 นาที 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (1) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังหยวนหมิงใหม (The New Yuan Ming 

Palace) พระราชวังหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ 
กรุงปกกิง่ พระราชวังแหงน้ี ถูกสรางขึ้นใหมอีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ใน
เมือง "จูไห" ทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 
1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสราง



 

 

ตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดตีทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 
ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวย
สิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาท ิเสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตํา
หนังเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว 

        สิ่งที่ทําให สวน "หยวนหมิงหยวน" มีความแตกตางกบัสวนเกาท่ีปกกิง่ คือการ
เพ่ิมเติมและตกแตงสวนที่เปนศิลปะแบบตะวนัตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" 
จึงถือไดวาเปนสถานที่ทองเท่ียวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัตศิาสตร มีคุณคา
ทั้งในแงวัฒนธรรมและประวตัิศาสตร  
นําทานชมโชววัฒนธรรมจีน ณ พระราชวังหยวนหมิง (Traditional Show) 
โชวแสง ส ีเสียง ซึ่งมีผูแสดงกวา 100 ชีวิต ซึง่เปนโชวประกอบการแตงกายตางๆ 
อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเลน
ในพระราชพิธีตางๆ  
(หมายเหตุ : หากกรณีท่ีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไมสามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ 
ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว ตามอัตรากรุปเปนการ
ทดแทน) 
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ ตลาดใตดินกงเป�ย เปนแหลงชอปปم�งสุดฮอตของเมืองจูไห 
ตั้งอยูบริเวณชั้นใตดินของดานตรวจคนเขาเมืองจูไห-มาเกา มีสินคามากมาย
หลากหลายแบบใหเดินเลือกซื้อ ทั้งเส้ือผา รองเทา กระเป�าแฟช่ัน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งมีคุณภาพดีและราคายอมเยา นักชอปทั้งหลายหามพลาด
เด็ดขาด 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เป�าฮื้อ พรอมเครื่องด่ืมไวน
แดง (2)  
ที่พัก  โรงแรม XYF Business Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สอง     เมืองจูไห-นั่งรถขามสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัด
หวังตาเซียน-โรงงานเคร่ืองประดับ-รานหยก-ชอปปم�งจิมซาจุย-เมืองเซินเจิ้น 
พิเศษ เมน!ู! หานยาง 

 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
                     จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช ผาน

สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาว 55 กิโลเมตร ประกอบดวย 
สะพานขามทะเล อุโมงคลอดใตทะเล และเกาะเทียม นับเปนสะพานขามทะเลท่ียาว
ที่สุดในโลก เช่ือมเกาะฮองกง เมืองจูไหของมณฑลกวางตุง และมาเกา   
(หมายเหตุ : การน่ังรถขามสะพานจะเปนแบบ seat in coach คือเปนรถ
ประจําทาง นั่งรวมกับผูโดยสารทานอื่น) 

 
 
 
 

ฮองกง เปนเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน ติดกบัมณฑล
กวางตุง ประกอบดวยเกาะฮองกง นิวเทอรริทอรี่ส เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 
เกาะ ฮองกง มีพื้นท่ีโดยรวม 1,091 ตารางกิโลเมตร "ฮองกง" เปนภาษากวางตุง ซึ่ง
มาจากภาษาจีนกลาง วา "เซียงกาง" ความหมายก็ไมเหมือนใคร หมายความวา 
"ทาเรือหอม" มีความเปนมา สืบเน่ืองมาแตครั้งที่กวางตุง เปนแหลงปลูกไมหอม
ชนิดหน่ึง สงขายเปนสินคาออก โดยที่ตองมาขนถายสินคากัน ที่ทาเรือน้ําลึกตอนใต
สุดของแผนดินจีน  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปนหน่ึงในวดั
ยอดนิยมของเมืองฮองกง เปนวัดที่ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ิน
นาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมได
รวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจบุันน้ี แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการ



 

 

ตอสูเพ่ือชวงชิงอาณาจักรนอยใหญโดยตํานาน แชกงหมิว ศาลสถิตของทานแชกง 
ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบ
ศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพ
ของทาน ยามที่ออกรบเพ่ือตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ทานใชสัญลักษณ
รูปกงัหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศกึนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความ
เช่ือวาเมื่อพก พาสัญลักษณรปูกังหันน้ีไป ณ ที่ใด ๆ กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล 
นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียง
ในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี 
ความหมายของใบพัดทั้ง 4 กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาชวยดึงดูดนําพาส่ิงดีเขามา
ในชีวิตและปดเป�า   
 สิ่งไมดีพัดออกไป 

ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 
ใบที่ 2 สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 
ใบที่ 3 โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา 
ใบที่ 4 คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ  

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) เปนอีกหน่ึงวัดทีม่ี
ชื่อเสียงของฮองกง ดวยอาคารของวัดที่มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม รวมท้ังซุมประตู
ทางเขาที่ยิ่งใหญอลังการ ไดรับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเตา ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ 
ผูคนมักเดินทางมากราบไหวเพราะเชื่อวาพระหวังตาเซียนน้ีมีความศักดิ์สิทธิ ์ขอพร
สิ่งไดก็จะสมปรารถนาทกุประการ จึงทําใหวัดแหงน้ีมีช่ือเสียงโดงดงัขึ้นมา พระ
หวังตาเซียน หรือที่รูจักกันในชื่อ ฮวงชูปง (Huang Chu-ping) เกิดในชวง
ประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผศาสนาในฮองกง และสรางวัด
แหงน้ีขึ้นมา 
อีกหน่ึงจุดเดนของวัดน้ีคือ เทพเจาหยกโหลว เปนรูปปم�นสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยู
ดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจา
องคนี้ตองใชดายแดงผูน้ิวเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี เพราะชาวจีนเชื่อวาดายแดงน่ี
แหละคือเสนโยงโชคชะตาดานความรัก การขอพรเร่ืองความรักกับเทพหยกโหลวที่
วัดหวังตาเซียน ดวยการผูกดายแดง ซึ่งทําไดทั้งคนโสด และ คนมีคูแลว คนโสดก็



 

 

เปนการขอพรใหเจอเน้ือคู สวนคนมีคู ก็จะชวยทําใหมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว 
เทพเจาหยกโหลว หรือที่รูจักกันในนามเทพเจาแหงจันทรา หรือผูเฒาแหงดวงจันทร 
(The Old Man from The Moon) เทพเจาแหงความรัก และการแตงงาน ตาม
ตํานานเลาวาหลังจากที่ภรรยาผูเฒาเสียชีวิต ก็ไดขึ้นไปอยูบนสรวงสรรค ผูเฒาก็ได
แตสวดมนตภาวนาเพื่อขอใหทวยเทพประทานพรใหเขาไดขึ้นไปอยูกับคนรัก 
จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ไดขึ้นไปอยูบนดวงจันทร คอยทําหนาที่จดรายชื่อคูรัก จึงเช่ือ
กันวาสมุดที่ผูเฒาถือในมือ คือบัญชีรายช่ือคูรักที่จะไดรบัคําอวยพรใหอยูคูกันอยาง
รมเย็นเปนสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามคํ่าคืนภายใตแสงจันทร เปนเทพเจาผูเปนอมตะที่
อาศัยอยูบนดวงจันทร และลงมาโลกมนุษยเพ่ือผูกดายดวงชะตาระหวางคูรกัซึ่งเม่ือ
คูกันแลวก็จะไมแคลวคลาดกัน 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! หานยาง  (4) 
หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทานเดินทางสู โรงงานเคร่ืองประดับ (Jewelry 
Factory) ใหทานไดเลือกชมงานดีไซนที่สวยงาม รวมถึงเครื่องประดับจากเพชรที่
นํามาเปนเครือ่งรางนําโชคตางๆท่ีมีช่ือเสียงของฮองกง เชนกังหันลมวัดดังอยางวัด
แชกง เลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทาน
รัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง  
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) หยกเปนอัญมณีศักดิ์สทิธ์ิที่อยูคูกับชน
ชาติจีนมาอยางยาวนานหลายศตวรรษ และยังถือเปนเครื่องประดบัมงคลของคน
เช้ือสายจีนมาตั้งแตโบราณกาล เน่ืองจากชาวจีนเช่ือวาหยกคือสัญลักษณของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค ทีช่วยเสริมดวง ที่จะนําโชคลาภ และความร่ํารวยมาให 
นอกจากน้ันยังชวยคุมครองผูท่ีสวมใส ทําใหมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว สรางความ
สงบสุข พรอมมอบพลังอํานาจพิเศษใหอีกดวย ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาขึ้นช่ือ
ของฮองกง ไมวาจะเปนแหวน กําไลหยก จี้ และตางหู เปนตน 
จากน้ันนําทานชอปปم�งอยางจุใจ ณ ยานจิมซาจุย หากทานตองการอัพเดตเทรนด
ลาสุดของฮองกง ตอง ถนนนาธาน ยานจิมซาจุย ถือเปนแหลงชอปแหงแรกของ
เกาะฮองกงที่ทันสมัยที่สุด มีรานคาไวเกือบทุกประเภท หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ที่มีสินคาแบรนดเนมมากมายจากทุกมุมโลก ลํ้าสมัยสุด ๆ มีสินคาหลากหลาย
ประเภทใหจับจาย ไมวาจะเปน เส้ือผา กระเป�า รองเทา เครื่องใชไฟฟ�า กลอง



 

 

ดิจิตอล โทรศัพทมือถือ ใหทานเลือกชมซ้ือสินคาแฟช่ันที่มีเอกลักษณเปนของ
ตัวเอง ใหไดเลอืกมิกซแอนดแมช ไดอยางเมามันสกันเลยทีเดียว นับเปน สวรรค
ของนักทองเที่ยวอยางแทจริง ขึ้นชื่อวามาเท่ียวฮองกง สิง่ทีไ่มควรพลาด คือ ช็อป
ปم�ง เพราะฮองกงถือเปนเขตปลอดภาษีและทาเรือน้ําลึกสําหรับขนถายสินคา 
นับเปนประตูสูประเทศจีน และจากจีนสูโลกก็วาได สินคาแบรนดเนมมากมายเลยมี
ขายราคาไมแพงที่ฮองกง  
 
 
 
 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือไมใหเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 

  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางกลับสูเมืองเซินเจ้ิน โดยรถไฟ เมืองเซิ่นเจ้ิน 
(Shenzhen) ตั้งอยูทางตอนใตของมณฑลกวางตุง เปนเมืองชายแดนทะเลทางใต
ของจีน อยูตรงขามกับเกาะฮองกง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร ใน
อดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมงท่ีออกเรือหาปลาอยูในแถบทะเลจีนใต ตอมาป 
ค.ศ. 1980 ไดถูกคดัเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความ
ทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึ้น มีอาคาร บริษัทหางราน ธุรกิจตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ไม
เพียงแตมีส่ิงปลูกสรางมากขึ้น จํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาดวย ในเขต
เมืองมีประชากรอาศัยอยูกวาหกลานคน ภาษาท่ีใชพูดกันก็มีท้ังภาษากวางตุงและ
จีนกลาง  

พัก  โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 



 

 

วนัที่สาม   เมืองเซินเจิ้น-หลอหวูเซ็นเตอร-รานหยก-ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ-ราน
ยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว
สามมิติ-เมืองจูไห พิเศษเมนู!! เปดปกก่ิงพรอมเคร่ืองดื่มไวนแดง 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา นําทานชอปปم�ง ท่ี หลอหวูเซ็นเตอร แหลงชอปปم�งที่ดึงดูดขาชอป
ทั้งหลาย นักชอปปم�งสวนใหญจะเรียกที่น่ีวา มาบุญครองของเมืองจีน ที่น่ีจะเหมือน
มาบุญครองบานเรา ตกึสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมืองมากมาย  กระเป�า 
เส้ือผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดยี่หอช่ือดังๆ ทั้งน้ัน ไมวา
จะเปน กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ ที่น่ีมีวางขาย
ใหเลือกซื้อหามากมาย  
นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนยรวมสินคาพ้ืนเมืองที่
มีช่ือเสียง คุณภาพดีของเมือง นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ (Herb 
Shop Snow Lotus) ,รานยางพารา (Chinese Latex Shop) ศูนยรวม
สินคาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองเซินเจิ้น ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปน
ของฝากไดที่น่ี         

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เปดปกก่ิงพรอมเคร่ืองดื่มไวน
แดง (6) 
 หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสู นําทานเดินทํางสู ตงกวน อยูทางตอน
เหนือและเปนเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยูทางใตของเซินเจิ้น ตง
กวนมีประวัติความเปนมามากกวํ่า 1,700 ปและถือไดวํ ่าเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของกวางตุง (ใชเวลาในการเดินทางประมําณ 1.30 ชม.) ใหทานไดพกผอ
นบนรถและชมวิวสองขางทางจนถึงตงกวน นําทานเขาสู LONG FENG VILLA 
RESORT DONGGUAN สถานที่พักผอนสําหรับครอบครัวและนักทองเที่ยวให
ทานไดพบกับสะพานแกว 3 มิติแหลงทองเที่ยวใหมแกะกลอง เปดใหทองเที่ยวเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยําว 333 เมตร พบกับความเสียว
ของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันนาตื่นเตน ทานจะไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภาย
ใตทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเปนสะพานกระจกและจะมีชวงที่เปน 3 มิติเพิ่มความ



 

 

ตื่นเตนใหทานไดหวาดเสียวถือเปนการทาทายนักทองเที ่ยวที ่อยากามาสัมผัส 
ทิวทัศนอันงดงาม มีกฎอยูวาผูมเยือน สะพานกระจก ตองสวมผาหุมรองเทาขณะ
เดิน 
 *หากทานไมประสงคทีจ่ะเดินสะพานแกวทานสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ
ได 
หมายเหตุ: 1. สะพานแกวเปนสถานที่ทองเท่ียวที่จํา เปนตองตรวจสอบและรักษา
ความปลอดภยัอยาง    
                    สูงอยูตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังน้ันหากสะพานไมเปดให
นักทองเที่ยวเดิน อัน   
                    เน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะฝน เปนอันรับทราบโดยทัว่กนัวา 
เหตุผลเพื่อความ 
                    ปลอดภยัของนักทองเท่ียวทัง้สิ้น 
                2. ขอตกลงสําคัญหากทานไมเดินสะพานแกว บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหาร (7)   
  สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมืองจูไห โดยรถโคช 
ที่พัก โรงแรม XYF Business Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 



 

 

วันที่สี่    เมืองจูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล-วัดผูโถว-เมือง
มาเกา-วัดอามา-ซากประตูโบสถเซนตปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว-รานขายของ
ฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเกา-ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา-
กรุงเทพฯ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)  
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานนั ่งรถชมทิวทัศนของถนนคูรัก (The 

Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 
และที่ไดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการ
นําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปน
ที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย  
ผานชม สาวงามหวีหนี ่หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาว
งามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงห ูสรางขึ้นจากหินแกรนิต
ทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่
ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปน
สัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวา
ใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยีย่มเธอ   
นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมี
มากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา 
ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เม่ือเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิต
พระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปาง
พันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อา
เน้ีย” เปนตน เช่ือกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีท่ีประทับอยูท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ ์บน
ภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เม่ือราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูป
หน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมา
ดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวา
องคเจาแมฯจะไมไปทีไ่หน ประสงคจะอยูท่ีเกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อ
ประดษิฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปนที่ต้ังของปูชนียสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ ์เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ 
“เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิง่ใหญของจีน    



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (9)  
 หลังอาหาหารกลางวัน นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช มา

เกา(Macau)เปนแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใตของจีนแผนดินใหญ ในอดีตเคย
เปนเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส ในปจจุบันเปนเขตปกครองพิเศษแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ทําใหเปนเมืองที่มีสวนผสมระหวางวัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน ซึ่งชื่อ
ถนนและสถานที่หลายๆแหงยังคงใชภาษาโปรตุเกสอยู มีคาสิโนและหางขนาดใหญ
หลายแหง จนไดรับฉายาวาเปน Las Vegas of Asia 
หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) 
นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่มีอยูมายาวนาน สรางขึ้นตั้งแตกอนท่ีจะมีเมือง
มาเกาเกิดขึ้น จึงทําใหเปนวัดที่มีความสําคัญอีกแหงหน่ึง เช่ือกันวาที่มาของช่ือมา
เกาน้ัน มาจากบริเวณวัดอามาแหงน้ีนี่เอง ในอดีตจะมีอาวที่ช่ือวา A Ma Goa 
(อามากอก) แปลวา อาวของอามา จึงเพี้ยนมาเปนชื่อ มาเกา ในปจจุบัน 

 อีกตํานานเลาวา มีเด็กสาวชื่อวา หลินโม ซึ่งเปนเด็กที่เฉลียวฉลาดกวาเด็กทั่วไป
ในชวงอายุเดียวกัน สามารถหยั่งรูถึงความเจ็บไขไดป�วย และเม่ือเธอเสียชีวิตลง
บริเวณอาว A Ma เธอก็มักจะคอยชวยเหลือชาวประมงใหพนภัยอัตรายและ
ปลอดภัย จึงกลายมาเปนชื่อของวัดแหงน้ี 

 วัดอามาตั้งอยูทางตอนใตของเกาะมาเกา ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลาย
จุด ซึ่งแตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบนัไดไป ในแตละช้ันก็จะมีท้ังศาลเจา, 
ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆใหเราไดขอพร สถาปตยกรรมภายในวัดน้ัน
งดงามเปนสไตลจีนโบราณ  
จากน้ัน นําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล (Ruins of St.Paul’s) ที่น่ีเปน
แลนดมารคเบอร 1 ของมาเกา ซากประตูโบสถเซนตปอลคือดานหนาของโบสถ
มาแตรเดอิที่ถูกกอสรางขึ้นในป ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถูกทําลายจาก
เหตุการณไฟไหมในป ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูถัดไปจาก
โบสถ ทั้งโบสถมาแตร เดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล และป�อมปราการเปนสิ่งปลูก
สรางของพระนิกายเยซูอิต และเขาใจวาเปน “ป�อมปราการ” ของมาเกา ใกลๆ กัน



 

 

น้ันคือซากโบราณสถานของวิทยาลัยเซนตปอลท่ีเปนหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบ
ตะวันตกแหงแรกในตะวันออกไกลท่ีมีหลักสูตรการสอนที่ละเอียด ทุกวันน้ีดานหนา
ของซากประตูโบสถเซนตปอลทําหนาท่ีเปนสัญลักษณของแทนบูชาใหกับเมืองน้ี 

 
 
 
 
 
 นําทานชม จัตรุัสเซนาโดสแคว (Senado Square) เปนศูนยรวมของชาวเมือง

มาหลายศตวรรษ และยังคงเปนสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดอยูทุกวันน้ี ปจจุบันปนยานชอปปم�ง 
แบรนดเนม โนเนม ของกิน ของท่ีระลึกที่นักทองเที่ยวนิยมมาจับจายใชสอย ทั้งสอง
ขางทางและในบริเวนจัตุรัสเซนาโดประกอบดวยอาคารตางๆรูปแบบสถาปตยกรรม
ยุคอาณานิคม มตีึกสวยๆมีโบสถสวยที่มีความสําคัญอยูดวย แวะรานของฝากให
ทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ติดไมติดมือไปฝากคนที่ทานรัก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เวเนเช่ียน(The Venetian Macao) เปนคาสิโนคอม
เพล็กซขนาดใหญสุดของมาเกาที่มีโซนคาสิโนที่ใหญที่สุดในโลก รวมท้ังยังเปน
อาคารที่มีพื้นท่ีใชสอยขนาดใหญที่สุดในเอเชียดวย แตสิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยน
สําหรับนักทองเที่ยวท่ัวไปคือโซนที่เปนหาง ซึ่งออกแบบและตกแตงใหเหมือนกับ
สไตลเมืองเวนิสของประเทศอิตาล ีซึ่งสรางออกมาไดสวยงามและนาตื่นตาต่ืนใจจน
มีช่ือเสียงไปทั่วโลก 

 บรรยากาศในโซนหางของเวเนเช่ียนเรียกวา Grand Canal Shoppes อยูท่ี
ดานขางของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกสวนกันชดัเจนแตจะมีทางเดินเช่ือมถึงกันได 
ภายในหางจะมีรูปรางคลายกับตวั U ที่มีคลองไหลผานกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการ
เรือพายกอนโดลา(Gondola) ที่มีท้ังคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ 
พรอมกับการพูดคุยรองเพลงไปดวยกัน สวนเพดานจะทาสีและใหแสงเหมือนกับ
เปนทองฟ�า รานตางๆภายในหางคอนขางหลากหลาย ทั้งของกินของใชตางๆ 



 

 

รวมท้ังราน Lord Stow Bakery ที่เปนรานขายทารตไขช่ือดังที่สุดเจาหน่ึงของมา
เกาอยูดวย อิสระใหทานชอปปم�งหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน ตาม
อัธยาศัย บริเวณเดียวกันจะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian 
Macao) โดดเดนดวยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จําลอง ขนาดครึง่หน่ึงของหอไอ
เฟล ที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ทําใหเปนหน่ึงในแลนดมารกที่สําคัญของมาเกา 
ใหทานไดชื่นชมความสวยงามกับอีกหน่ึงแลนดมารคของเมืองมาเกา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือไมใหเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ประเทศจีน (เขต
การปกครองพิเศษ)  

22.10 น. เดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ 
FD7 6 7 
** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได
บนเครื่องบิน  

23.55 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2562 - วันที่ 28 มีนาคม 2563 ไฟลทขากลับจะปรับเวลา  
ออกเดินทางจากมาเกา เวลา 22.40 และถึงกรุงเทพเวลา 00.30** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 
 รวมเปน 1,400 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ** 

 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  
1. รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน   
    เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของ
ประเทศ สามารถ   
    ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความ    
    เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน   
    เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
2. อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทาง 
    บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรม
ทัวร    
    100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ  
3. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือ
โปรโมทสินคา 
    พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวใน  
    โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกราน   
    จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก 
ไมมีการบังคับ 
    ใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
    การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 เหรียญฮองกง / คน / ราน 
4. กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา โดยผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา 
คร ูธุรกิจขาย 



 

 

     ตรง ขายเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณา   
     ติดตอเจาหนาที่ เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไม
สามารถอางอิงโปรแกรม 
     จากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง 
5.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน  
     เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่เหลือ 1 ทานนั้น 
จําเปนตองจายคาพัก    
     เดี่ยวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การ

แขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและ
ความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง  
 คาวีซากรุป ตามมาตรา 144 เฉพาะพีเรียดเดินทางเดือน ก.พ-พ.ค.63 (ตามวันเดินทางใน

โปรแกรม) 
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

×  ไม รวมคาว ีซ ากร ุ ป (มาตรา144) เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 62-มกราคม63 
            (ตามที่ระบุวันเดินทางในโปรแกรม) 



 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 
144 ) จะมีคาธรรมเนียมเพ่ิมทานละประมาณ 3,000 บาท แบบเขาออกจีน 2 ครั้ง 
(ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ)  
คาธรรมเนียมทานละ 4,400 บาท แบบเขาออกจีน 2 ครั้ง (ยื่นแบบเรงดวน 3 วันทํา
การ) โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน  

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ,หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 1,400 บาท/ทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 3,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตดัที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศนั้นๆ หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง 

ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ



 

 

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชาระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทวัร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


