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NT317
ทวัรม์าเกา๊ จไูห ่เซนิเจนิ ฮอ่งกง [สงกรานต]์ 4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรฮ์่องกง มาเก๊า , 4 วัน 3 คนื ,

SHANSHUI HOTEL  , 365ART Hotel

มาเก๊า - จูไห ่- สวนหยวนหมงิหยวน - โชวว์ฒันธรรมจนี - ตลาดใตด้นิกงเป่ย - ฮอ่งกง 
วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครอืงประดบั - รา้นหยก - ถนนซุปเปอรส์ตาร ์
ถนนนาธาน - ยา่นจมิซาจุย่ - เซนิเจนิ - วดักวนอู - รา้นหยก - ศูนยส์มนุไพรจนี - บวัหมิะ 

หลอ่หวู ่- หมูบ่า้นชาวจนีพนืเมอืงโบราณ - หมูบ่า้นวฒันธรรม - ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีน ี- วดัผูโ่ถว 
วดัอามา่ - ซากโบสถเ์ซนตป์อล - จตุรสัเซนาโด ้- รา้นขายของฝาก - เดอะเวนเีชยีน - เดอะเวนเีชยีน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา๊ - จไูห ่- สวนหยวนหมงิหยวน - ชมโชวว์ฒันธรรมจนี - ตลาดใตด้นิกงเป่ย

03.30 น. / 07.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 1-3
สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และหัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง
ขอ้ควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ
ทังนีขนึอยู่กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทศีลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง



06.40 น. / 10.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) โดย สายการบนิ Air Asia เทยีวบนิท ีFD 760 / FD762
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขนึเครอืงบนิ หรอื
ทา่นสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชวัโมง 35 นาท ี**

10.20 น. / 13.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) (ตามเวลาทอ้งถนิ จะเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชวัโมง) 

หลังผา่นขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบรอ้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่โดยรถโคช้ ทกุทา่นจําเป็นตอ้งรับผดิชอบสมัภาระและดแูล ทรัพยส์นิสว่นตัวผา่นดา่นดว้ยตัวทา่นเอง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนหยวนหมงิหยวน หรือ พระราชวังฤดรูอ้นโบราณ(Old Summer Palace) เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงมากแหง่หนงึ
ปัจจบัุนหากลา่วถงึพระราชวังฤดรูอ้นก็จะหมายถงึอเีหอหยวนแตส่มัยกอ่นพระราชวังฤดรูอ้นตังอยู่ทหียวนหมงิหยวนมากอ่น
แตห่ลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดรูอ้นจงึถูกสรา้งใหม่ทอีเีหอหยวนพระราชวังฤดรูอ้นทหียวนหมงิหยวนถูกสรา้งขนึในปี 1707
สมัยจักรพรรดคิางซแีละถูกเผาทําลายลงในปี 1860
จากการบกุของกองทัพอังกฤษในชว่งสงครามฝินครังทสีองปัจจบัุนหยวนหมงิหยวนเหลอืเพยีงซากปรักหักพังทเีป็นร่องรอยของพระราชวังเกา่
โดยซากทเีหลอืนันมแีตพ่ระราชวังสว่นทสีรา้งเป็นแบบยุโรปซงึใชห้นิสรา้งเทา่นัน สว่นอาคารแบบจนีดังเดมิ ซงึใชไ้มส้รา้งนันไม่เหลอืซากเลย
จนทําใหค้นคดิวา่พระราชวังทนีีแตเ่ดมิเป็นแบบยุโรป ทังทจีรงิๆสว่นนีเป็นเพยีงสว่นนอ้ย
แตพ่นืทสีว่นใหญ่ปัจจบัุนเป็นสวนสาธารณะทกีวา้งใหญ่รัฐบาลจนีเคยมแีผนทจีะสรา้งพระราชวังในหยวนหมงิหยวนขนึมาใหม่
เหมอืนกับททํีากับสงิกอ่สรา้งหลายแหง่ในปักกงิ แตส่ดุทา้ยกตั้ดสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพอืเก็บไวเ้ป็นความทรงจํา
บรเิวณทเีรียกรวมๆวา่สวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนีทจีรงิแบง่เป็นสามสว่นใหญ่  ๆคอื หยวนหมงิหยวน ฉีชนุหยวน และ ฉางชนุหยวน
ปัจจบัุนทางเขา้หลักของทนีีอยู่ทฉีีชนุหยวน 

นําทา่นชมโชว ์วฒันธรรมจนี (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซงึเป็นโชวป์ระกอบการแตง่กายตา่ง  ๆอาทเิชน่
เฉียนหลงฮ่องเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ในพระราชพธิตีา่ง  ๆ(หมายเหต ุ: หากกรณีทฝีนตก หรอืเหตสุดุวสิยั
ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขออนุญาตปรบัเปลยีนโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่ชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน)

จากนันใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้นานาชนดิท ีตลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยู่ใน LOWU CENTER
ทา่นจะสนุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้ราคาถูกทัง กระเป๋า กอ้ปปีแบรนดเ์นมดังตา่ง  ๆหรือเลอืกซอืเสอืผา้ ถุงเทา้ รองเทา้
เครืองประดับสําหรับคณุผูห้ญงิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพเิศษ!! เมนูเป่าฮอืและไวนแ์ดง

ทพีกั
365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL,ZHUHAI หรือ TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN
หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี2
จไูห ่- เมอืงฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน - โรงงานเครอืงประดบั - รา้นหยก - ถนนซุปเปอรส์ตาร ์- ถนนนาธาน -
ยา่นจมิซาจุย่ - เมอืงเซนิเจนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong)โดยรถบัส ผา่นสะพานขา้มทะเลทยีาวทสีดุในโลก จไูห ่-
ฮ่องกงเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of
China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝังทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลยีมปากแม่น ้าํจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ
ฮ่องกงเป็นทรีูจั้กในสกายไลน ์(Skyline) ขยายและทา่เรือธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี1,104 กม.และประชากรกวา่เจ็ดลา้นคน
เป็นเขตทมีปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทสีดุเขตหนงึในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุม่อนื
ประชากรสว่นใหญ่ทพีดูภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนดิจากมณฑลกวางตุง้ทอียู่ตดิ
ซงึประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตังแตค่รสิตท์ศวรรษ 1930

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เป็นวัดหนงึทปีระชาชนชาวจนีใหค้วามเลอืมใสศรัทธามาเนนินาน



สรา้งขนึเพอืระลกึถงึตํานานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทปีระเทศจนียังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจบัุนนี แตล่ะแควน้
ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พอืชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของทา่นแชกง ซงึมปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่
ขณะนันเองยังมนัีกรบเอกชอื "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ตา่งก็ยําเกรงตอ่กําลังพลทกีลา้หาญในกองทัพของทา่น
ยามทอีอกรบเพอืตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทกุๆครัง ทา่นใชส้ญัลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึนําขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้
มคีวามเชอืวา่เมอืพกพาสญัลักษณ์รูปกังหันนีไป ณ ทใีด  ๆกังหันนีจะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแตค่วามโชคด ีมอํีานาจเขม้แข็ง
เสรมิกําลังใจใหแ้กก่องทัพของทา่น ชอืเสยีงในการนําทัพสูศ้กึของทา่นจงึเป็นตํานานมาจนทกุวันนี เมอื 300 กวา่ปีทแีลว้เดมิทวัีดนีเป็นวัดเล็กๆ
เป็นวัดทเีกา่แกแ่ละอนุรักษ์โบราณสถานซงึอยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนือท ี50,000 ตารางฟตุ
ดา้นในมรีูปปันสงูใหญ่ของทา่นแชกงซงึเป็นเทพประจําวัดแหง่นี ซงึทางดา้นขา้งมอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีังหันอยู่หลายตัว
มกีลองดา้นละตัว ประชาชนทเีขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือทเีรียกวา่ "กังหันนําโชค" เพอืหมุนแตส่งิดีๆ  เขา้มาในชวีติ
และกอ่นททีา่นจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนันเพอืความเป็นสริมิงคล 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple)ทไีดช้อืวา่เป็นวัดไหวพ้ระสละโสด และเสยีงเซยีมซสีดุแม่น ตังอยู่ใจกลางเมอืง
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทงีดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดแูลอย่างพถิพีถัิน
วัดจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝังแผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนนหวังตา้เซยีน ย่านชกัอัน ประเทศฮ่องกง
ซงึวัดแหง่นีเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน
แตเ่ป้าหมายของคนโสดอยากมคีูไ่ม่ใชก่ารขอความรักจากเทพเจา้องคนี์แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ
ซงึจะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรือเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปันสทีองมเีสยีวพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทับอยู่
ซงึชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกันทนีีโดยการขอพรกับเทพเจา้องคนี์ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้วิเอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหวา่งพธิี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนู หา่นยา่ง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเครอืงประดบั (Jewelry Factory)เพอื เลอืกซอื เครืองประดับทสีวยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นททีา่นรัก
หรือเลอืกซอืเป็นสําหรับเสรมิดวงชะตาของตัวทา่นเอง ซงึมลัีกษณะสวยงาม โดดเดน่ เป็นรูปกังหันลมทมีชีอืเสยีงและเป็นทนียิมกันทัวโลก
ทถีอืกําเนดิขนึทนีี 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop)ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขนึชอืของเมอืงจนี 

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of
Stars)สรา้งไวเ้พอืเป็นเกยีรตใิหก้ับบรรดาบคุคลสําคัญทมีสีว่นชว่ยใหฮ้่องกงไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "ฮอลลวีูด้แหง่ตะวันออก"
หลังผา่นการปรับโฉมใหม่ดว้ยฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภมูสิถาปนกิชอืดัง ร่วมกับดไีซนเ์นอรท์อ้งถนิและตา่งชาต ิอะเวนวิ ออฟ สตาร์
ไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมอกีครังในปี 2562 กับรอยประทับมอืกวา่รอ้ยอันของเหลา่ดาราทมีชีอืเสยีง คณุสามารถถ่ายรูปกับซปุเปอรส์ตารดั์ง
พรอ้มเพลดิเพลนิกับววิทสีวยงามของอ่าววคิตอเรีย 

จากนันใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงทยี่าน จมิซาจุย่ (TsimShaTsui)และ ถนนนาธาน (Nathan Road)
ซงึเป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวทกุมุมโลกทา่นจะไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ประเภทตา่ง  ๆอย่างเต็มอมิจใุจ
ไม่วา่คณุจะมรีสนยิมแบบไหนหรืองบประมาณเทา่ใด ศนูยก์ารคา้ชนัเลศิของฮ่องกงแหง่นี มทีกุสงิทคีณุตอ้งการ
ศนูยก์ารคา้ทกีวา้งขวางเหลา่นีเป็นแหลง่รวมหอ้งเสอื จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์อืดังจากทัวทกุมุมโลก อกีทังยังเป็นท ีทคีณุ
สามารถจะอมิเอมกับอาหารชนัเลศิบรรยากาศหรูเลอืกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลอืกชอ้ป ปิงท ีโอเชยีน เทอรม์นัิล (Ocean
Terminal) แหลง่รวมสนิคา้ Brand Name ชนันําทมีใีหเ้ลอืกชม และชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani ,
DKNY , Mark & Spencer หรือเลอืกซอืของฝากใหค้ณุนอ้ง  ๆหนู  ๆไดท้ ีToy’sR Us

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํเพอืสะดวกแกก่ารชอ้ปปิง

นําทกุทา่นขา้มดา่นสู ่เมอืงเซนิเจนิ โดยรถไฟเป็นหนงึในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนีเมอืงเซนิเจนิ
เป็นเมอืงชายแดนรมิฝังตรงขา้มกับเกาะฮ่องกง มพีนืท ี2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจนิแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจนิ
เขตเศรษฐกจิพเิศษเซนิเจนิ และเขตมณฑลเซนิเจนิ สมัยกอ่นเมอืงเซนิเจนิเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง เมอืปี ค.ศ. 1980
ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทําใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนีมากขนึ มกีารจัดตังตลาดหลักทรัพย ์อาคารสํานักงาน
โรงแรม และสงิปลกูสรา้งตา่ง  ๆพรอ้มทังจํานวนประชากรก็เพมิขนึเป็น 2 เทา่

ทพีกั
SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3



เซนิเจนิ - วดักวนอ ู- รา้นหยก - ศนูยส์มุนไพรจนี - รา้นยางพารา - หลอ่หวู ่ชอ้ปปิงเซ็นเตอร ์- หมูบ่า้นชาวจนีพนืเมอืงโบราณ
Splendid of China - หมูบ่า้นวฒันธรรมพรอ้มโชวศ์ลิปะวฒันะธรรม - พเิศษ !! เมนูเป็ดปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดักวนอ ู(Kuan Au Temple)เทพเจา้กวนอู สญัลักษณ์ของความซอืสตัย ์ความกตัญ  ูความจงรักภักด ีความกลา้หาญ และ
โชคลาภ บารมทีา่นเปรียบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดยีวองอาจไม่ครันครา้มตอ่ศัตรู ทา่นเป็นคนจติใจมันคงดังขนุเขา
มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก และไม่เคยประมาท การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ยอุดชอ่งวา่งไม่ใหเ้พลยีงพล ้าํแกฝ่่ายตรงขา้ม
และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทซีอืสตัย ์หรือบรวิารทไีวใ้จไดนั้นเอง ดังนัน ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา
และกราบไหท้า่นเพอืความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเองและครอบครัวในทกุ  ๆ

ดา้นนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง คณุภาพดขีองเมอืง 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow Lotus),รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop)ศนูยร์วมสนิคา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง
คณุภาพดขีองเมอืงจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซอืเพอืเป็นของฝากไดท้นีี 

นําทา่นเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปปิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) แหลง่ละลายทรัพยข์องนักชอ้ปปิง เป็นหา้งชอ้ปปิงขนาดใหญ่
ของเมอืงเซนิเจนิแหลง่ชอ้ปปิงทดีงึดดูขาชอ้ปทังหลาย นักชอ้ปปิงสว่นใหญ่จะเรียกทนีีวา่ มาบญุครองของเมอืงจนี
ทนีีจะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา ตกึสงู 5 ชนั ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พนืเมอืงมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้
ซงึเป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีหอ้ชอืดัง  ๆทังนัน ไม่วา่จะเป็น กชุช ีอามานี หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ
ทนีีมวีางขายใหเ้ลอืกซอืหามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแตไ่ม่เกนิ 10,000 บาทของไทยแน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม
ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็ประมาณ 1,000 บาทของไทย
และดว้ยความทสีนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหลา่นีมคีวามคลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอย่างมาก เหมอืนกันแทบจะทกุกระเบยีดนวิ
เรียกวา่เหมอืนกันอย่างกับแกะก็วา่ได ้แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน
จงึทําใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นีขายดบิขายดเีป็นอย่างมาก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวจนีพนืเมอืงโบราณ ทสีวยงาม (Splendid of China) เป็นสวนสนุกรวมทังสองพนืท ี(Splendid China Miniature
Park&China Folk Culture Village)
รูปแบบของสวนสะทอ้นใหเ้ห็นถงึประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณประเพณีและนสิยัของชาตติา่งๆ
เป็นสวนสาธารณะทมีทีวิทัศนท์ใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลกในปรมิาณของภาพจําลองททํีาซ ้าํ อุทยานไดรั้บการพัฒนาและจัดการโดย บรษัิท
การทอ่งเทยีวและการทอ่งเทยีวรายใหญ่ China Travel Service หมู่บา้นชาวจนีทสีวยงาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรม (Cultural Village)เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนเผา่นอ้ยใหญ่
ทกีระจายตามมณฑลตา่ง  ๆทัวประเทศจนี ทใีหญ่ทสีดุภายในหมู่บา้นวัฒนธรรมมทีอียู่อาศัยของชนเผา่ตา่ง  ๆทสีรา้งเทา่ขนาดจรงิ 24 แหง่
จากทังหมด 56 เผา่ทัวประเทศทา่มกลางมวลไมแ้ละสายนําทรี่มรืนสวยงามมชีนเผา่เจา้ของบา้นใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรมประจําเผา่ใหช้ม
เชน่ การเย็บปักถักรอ้ย การทําขนม การรอ้งรําทําเพลง พรอ้มทังชมโชวศ์ลิปวัฒนธรรมจนีอันตระการตา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! เมนู เป็ดปกักงิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่จไูห ่โดยรถโคช้

ทพีกั
365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL,ZHUHAI หรือ TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN
หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว

วนัท ี4
เซนิเจนิ - จไูห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีน ี- วดัผูโ่ถว - เมอืงมาเกา๊ - วดัอามา่ - ซากโบสถเ์ซนตป์อล - จตรุสัเซนาโด ้-
รา้นขายของฝาก - เดอะเวนเีชยีน มาเกา๊

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นนังรถชมทวิทัศนข์อง ถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ
ซงึทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอ่นหย่อนใจ และทไีดช้อืวา่เป็นถนนคูรั่ก
เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นีไดม้กีารนําเกา้อ ีหรือมา้นังซงึทํามาสําหรับ 2 คนนังเทา่นัน จงึไดช้อืวา่ถนนคูรั่ก
ปัจจบัุนเป็นทนียิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกันมากมาย 

ผา่นชม สาวงามหวหีน ีหรือ จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl)สาวงามกลางทะเล สญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอ่าวเซยีงหู
สรา้งขนึจากหนิแกรนติทราย เป็นรูปแกะสลักสงู 8.7 เมตร น ้าํหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทยีืนถอืไขมุ่ก บดิเอวพลวิ รวิชายผา้พัดพลวิ
อุ่นรอยยมิทังบนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอุดมสมบรูณ์รุ่งเรืองแหง่เมอืงจไูหนั่นเอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจไูห่
ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยียมเธอ 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรือ วัดผูถั่วซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอันศักดสิทิธขิองพระโพธสิตัวก์วนอมิ พทุธศาสนานกิายมหายาน
พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนงึหรือภาคหนงึของพระอมติาภพทุธเจา้ ซงึพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุุษ
เมอืเสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11
หนา้ และ ปางทเีป็น “เจา้แม่กวนอมิ” ทคีนจนีเรียกวา่ “อาเนีย” เป็นตน้
เชอืกันวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีปีระทับอยู่ทดีนิแดนศักดสิทิธบินภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมอืราว พ.ศ. 11
พระสงฆร์ูปหนงึเดนิทางไปประเทศจนีเพอืศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิกลับมาดว้ย
ระหวา่งทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพักทเีกาะแหง่หนงึเป็นเวลานานมาก จนเชอืวา่องคเ์จา้แม่ฯจะไม่ไปทไีหน ประสงคจ์ะอยู่ทเีกาะแหง่นี
จงึไดส้รา้งศาลเพอืประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ เกาะแหง่นีจงึกลายเป็นทตัีงของปชูนียสถานอันศักดสิทิธิ
เปรียบเชน่ทปีระทับของเจา้แม่กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแหง่นีคอื “เกาะผูถ่่อซาน” (โพทอ้ซวั) หนงึในสภีเูขาพระพทุธอันยงิใหญ่ของจนี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เชา้
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้ ทกุทา่นจําเป็นตอ้งรับผดิชอบสมัภาระและดแูลทรัพยส์นิสว่นตัวผา่นดา่นดว้ยตัวทา่นเอง **
(หรือเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)
เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝังทางใตข้องประเทศจนี ในทางภมูศิาสตรม์สีามเหลยีมปากแม่น ้าํจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ
ฮ่องกงเป็นทรีูจั้กในสกายไลน ์(skyline) ขยายและทา่เรือธรรมชาตลิกึ มเีนือท ี1,104 กม.และประชากรกวา่เจ็ดลา้นคน
เป็นเขตทมีปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นทสีดุเขตหนงึในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชอืชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุม่อนื
ประชากรสว่นใหญ่ทพีดูภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนดิจากมณฑลกวางตุง้ทอียู่ตดิ
ซงึประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตังแตค่รสิตท์ศวรรษ 1930** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1
ชวัโมง ** 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรือเรียกอกีชอืวา่ วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็นวัดเกา่แกท่สีดุในมาเก๊า คําวา่ "อาม่า" นี เป็นทมีาของคําวา่
"มาเก๊า" ในปัจจบัุน สบืเนืองมาจาก เมอืนักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขนึฝังทมีาเก๊าตรงบรเิวณวัดนี
แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นวา่เกาะนีชอืวา่อะไร ชาวบา้นตอบไปวา่ "ม่าก๊อก" ชาวโปรตเุกสจงึเรียกประเทศนีเรือยมา จนสดุทา้ย กลายเป็นมาเก๊านีเอง
วัดอาม่าเป็น 1 ใน 3 วัดทเีกา่แกท่สีดุในมาเก๊า และนับวา่เป็นวัดดังในมาเก๊าทผีูค้นนยิมมากราบไหวก้ันมากทสีดุ
สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิตังแตปี่ ค.ศ. 1488 อกีทังวัดอาม่าแหง่นียังไดรั้บการบันทกึจากองคก์ร UNESCO ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกีดว้ย
ภายในวัดมอีงคอ์าม่าหรือเจา้แม่ทับทมิเป็นองคป์ระธาน นยิมมาขอพรเพอืเป็นสริมิงคลใหก้ับตัวเองและครอบครัวโดยบชูาดว้ยธปูขด-เทยีน
หรือเทยีนดอกบัวคูเ่พอืขอพรเรืองคูค่รอง-คนรัก ภายในวัดมกีอ้นหนิขนาดใหญ่แกะสลักเป็นรูปปเรือสําเภาโบราณ
เชอืกันวา่หากพกธนบัตรทนํีาไปลบูกับภาพจําลองเรือแกะสลักบนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

นําทา่นเดนิทางสู ่ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตอัูนโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจนี
(เขตการปกครองพเิศษ) ซงึถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่ นถลม่ในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพยีงซากประต ูเดมิเคยเป็นโบสถสํ์าคัญของมาเก๊า
กอ่สรา้งเมอืปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัยนัน เป็นหนงึในโบสถค์าทอลกิทใีหญ่ทสีดุในเอเชยี

นําทา่นเดนิทางสู ่จตรุสัเซนาโด ้(Senado Square) เป็นจัตรัุสเมอืงมาเก๊า และเป็นสว่นหนงึของ Unescoศนูยป์ระวัตศิาสตรข์องมาเก๊ามรดกโลก
เป็นรูปสเีหลยีมผนืผา้รูปสามเหลยีมยาวและเชอืมตอ่ , Largo ทํา São Domingosทปีลายดา้นหนงึและ Avenida de Almeida Ribeiro ทอีนืๆ
ครอบคลมุพนืท ี3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตรัุสไดรั้บการตังชอืตาม Leal
Senadoซงึเป็นสถานทนัีดพบของชาวจนีและโปรตเุกสในศตวรรษท ี16 ถงึ 18 ซงึตังอยู่ตรงหนา้จัตรัุสทอีาคาร Leal Senadoตังอยู่ในปัจจบัุน
สวนเล็ก  ๆทตัีงอยู่ตรงกลางของจัตรัุสเนือเรืองรูปปันทองสมัฤทธเิบง Nicolauเดอ Mesquitaยืนอยู่เหนือเสาหนิดงึดาบ รูปปันถูกดงึลงในเหตกุารณ์
12-3 ขณะท ีMesquitaเป็นผูรั้บผดิชอบการตายของทหารจนีควงิจํานวนมาก น ้าํพถุูกสรา้งขนึและยังคงยืนอยู่ในปัจจบัุน
สว่นใหญ่ของอาคารรอบๆจัตรัุสมสีไตลย์ุโรปและอนุสาวรียห์ลายแหง่ไดรั้บการคุม้ครองดแูลเป็นอย่างดโีดยรัฐบาล



แวะ รา้นขายของฝาก ทกุทา่นสามารถแวะซอืขนมขนึชอืและของฝากหมูแผน่ หมูฝอยไดจ้ากทนีี หมูแผน่รสตา่ง  ๆและเบอเกอรี
เนืองจากมาเก๊าเป็นเมอืงทรีวมเอาวัฒนธรรมตะวันจนีและโปรตเุกสเขา้ดว้ยกัน อาหารและขนมตา่งๆจงึไดม้รีสชาตทิเีป็นเอกลักษณ์
นยิมซอืกลับไปเป็นของฝากกันหลายอย่าง

นําทา่นเดนิทางสู ่เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ (The Venetian Macau)เป็นชอืโรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมหีอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง
มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทนัีกพนันและนักทอ่งเทยีวระดับไฮโซมาเลน่กันเพอืความสนุกสนาน
มากกวา่เลน่เพอืผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหลง่จับจา่ยระดับโลกรวมอยู่ในทเีดยีวกัน
และยังมเีรือกอนโดลา่บรกิารสําหรับผูต้อ้งการลอ่งเรือในบรรยากาศเวนสิ ประเทศอติาล ีแบบจําลองดว้ยเชน่กัน ในสว่นทเีป็นตัวตกึ
ซงึเป็นทตัีงของโรงแรมและคาสโินนัน มพีนืทมีากถงึ 980,000 ตารางเมตร สงู 40 ชนั จนไดรั้บการบันทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม
ทตัีงอยู่แบบเดยีวๆทใีหญ่ทสีดุในเอเชยี และยังเป็นอาคารทมีขีนาดใหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารทังหมด
ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทโีดดเดน่ทสีดุ คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทวีาดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง สําหรับพนืที
ทแีบง่เป็นคาสโินนัน มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบง่เป็น 4 โซนใหญ่  ๆคอื Golden Fish, Imperial House, Red Dragon และ Phoenix
พรอ้มกับเครือง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครือง และโตะ๊เลน่การพนันอกี 900 โตะ๊ อกีทัง ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทมีทีนัีงมากถงึ 15,000
ทนัีง ไวสํ้าหรับการจัดงานพเิศษ เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษตา่ง  ๆและการแขง่ขันบาสเก็ตบอล เป็นตน้และถา้ใครทรัีกการชอ้ปปิงนัน
การมาเยือนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทนีีไดจั้ดแบง่พนืทใีหนั้กทอ่งเทยีวไดช้อ้ปปิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร
ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทตัีงอยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซงึจําลองแบบมาจากเมอืงเวนสิประเทศอติาลี
พรอ้มกับเรือกอนโดลามากกวา่ 50 ลํา สําหรับนักทอ่งเทยีวทตีอ้งการลอ่งเรือชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ
โดยเรือกอนโดลาเหลา่นี จะลอ่งไปตามคลอง 3 คลอง ทอียู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชอืมกับทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย
และทโีดดเดน่ทสีดุในย่านช็อปปิงนี คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ทถีูกเพนทเ์ป็นลวดลายของกอ้นเมฆนอ้ยใหญ่ จนทําใหค้นทเีดนิชอ้ปปิงอยู่นัน
ลมืวันลมืคนืกันไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรยีญมาเกา๊ และ บรกิารเสรมิอนืๆ
ทงันขีนึอยูก่บัระดบัการใหบ้รกิารททีา่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้หีวัหนา้ทวัร)์ 

บรเิวณเดยีวกัน จะเป็น เดอะ ปารเีชยีง มาเกา๊ (The Parisian Macao)หรือทรีูจั้กกันในนามของ หอไอเฟลแหง่เมอืงมาเก๊า
ทนีีจําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารีส ประเทศฝรังเศส มาตังไวท้หีนา้โรงแรมซงึมขีนาดเล็กกวา่ของจรงิประมาณ 1 เทา่ ความสงูเทยีบไดก้ับตกึ 33
ชนั (ยงัไมร่วมคา่ขนึลฟิต ์โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยในการชนึไปชมววิในชนัตา่งๆ ดงัน ีWeekdays ตวัชมววิในชนั 7 และ 37 ผูใ้หญร่าคา
168 MOP, เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตวัชมววิในชนั 7 เทา่นนั ผูใ้หญร่าคา 98 MOP , เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 68
MOPWeekends (เสาร ์, อาทติย ์และวนัหยุด) ตวัชมววิในชนั 7 และ 37 ผูใ้หญร่าคา 188 MOP, เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 158 MOP
ตวัชมววิในชนั 7 เทา่นนั ผูใ้หญร่าคา 118 MOP, เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ)

22.10 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบนิ Air Asia เทยีวบนิท ีFD 767 **
ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขนึเครอืงบนิ หรอื
ทา่นสามารถเลอืกซอือาหารและเครอืงดมืไดบ้นเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชวัโมง 45 นาท ี**

23.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 21:39 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง มาเกา๊

อัตราคา่บรกิารน ีรวม
•  คา่ตวัเครอืงบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทรีะบุ ชันEconomy Classรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้าํมนัทุกแหง่

• คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิใบใหญ ่ตามเงอืนไขททีางบรษัิท กบั สายการบนิ Air Asia คอื อนญุาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน
โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัเท่านัน และ สมัภาระทถีอืขนึเครอืง มนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัเท่านัน

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทรีายการระบุ

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ
ททีําใหโ้รงแรมตามกาํหนดการณเ์ตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ(กรณไีมร่วมจะชแีจงแตล่ะสถานทใีนโปรแกรม)

• คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

• รวมคา่วซีา่กรุป๊ (มาตรา144)

• คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารน ีไมร่วม
•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ
ทมีไิดร้ะบุในรายการ

• คา่ธรรมเนยีมในกรณทีกีระเป๋าสมัภาระทมีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน

• คา่ธรรมเนยีมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทังนขีนึอยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ
ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูก้าํหนด

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้

• ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตามธรรมเนยีม ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ
เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั ทังนที่านสามารถใหม้ากกวา่นไีด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน

• ในกรณทีปีระเทศจนี มปีระกาศใหย้นืขอวซีา่กระทันหนักอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคีา่ใชจ้่ายเพมิท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single
(ยนืธรรมดา 5 วันทําการ) 2,550 บาท (ยนืแบบเรง่ดว่น 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยยนืวซีา่ทสีถานทูตจนี

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
•  กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ จาํนวน 10,000 บาทและตดัทนัีงการจองภายใน 2 วัน ตวัอยา่งเช่น
ท่านจองวันน ีกรณุาชําระเงนิใน2วันถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม ่นันหมายถงึวา่ กรณทีมีคีวิรอ (Waiting List)
กจ็ะใหส้ทิธไิปตามระบบ ตามลาํดบั เนอืงจากทุกพเีรยีด เรามทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• เมอืท่านชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาเอกสาร หลกัฐานการชําระเงนิ พรอ้มระบุชอืผูจ้อง โปรแกรมทเีดนิทาง , พเีรยีดวันทเีดนิทาง , พนักงานขาย
มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทที่านสะดวก

• สง่รายชอืสาํรองทนัีง ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทมีรีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทยและจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้
โดยลงลายมอืชอืพรอ้มยนืยันวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทยีวโปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง
,ระบุชอืคูพ่กัของท่าน(ในกรณทีที่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน),เบอรโ์ทรศพัทท์สีะดวกใหต้ดิตอ่ กรณทีที่านไมส่ง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทมีรีปูถา่ย และ
ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชัดเจนมาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณใีดๆ



ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื - นามสกลุ และ อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิหรอื
บัตรเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ใดๆ ทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิ และ เปลยีนแปลงการเดนิทาง
• ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทางคนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ** ยกเวน้ พเีรยีดทมีวีันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง **

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระมาแลว้ทังหมดทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั ฯลฯ

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้มว่า่กรณใีดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน
กอ่นออนออกเดนิทางกรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ทังนขีนึอยูก่บัช่วงพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสาํคญัดว้ย
กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ

• กรณตีอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายการดาํเนนิการตา่งๆ
ทเีกดิขนึจรงิสาํหรบัการดาํเนนิการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัทเีปลยีนแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณใีนราคาทัวรพ์เิศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงนิมาแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ และไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• เงอืนไขการยกเลกิการจอง เนอืงจากตวัเครอืงบนิ เป็นตวัเครอืงบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุป๊) ราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้
ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น)
ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

• กรณทีที่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่านในกรณดีงันี
• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง

• กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่ อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย

เงอืนไขสําคญัอนืๆททีา่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง

•  คณะเดนิทางจําเป็นตอ้งมขีนึต่าํ 15 ท่าน หากต่าํกวา่กาํหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้
หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะประสานงาน เพอืใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครงั ทังน ีกรณุาอยา่เพงิคอนเฟิรม์ลางาน

• ในกรณทีตีอ้งทําวซีา่ขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้่ายอยูท่ปีระมาณ 2,500 บาท แบบ Double(ปกตใิชว้ซีา่กรุป๊)

• บรษัิทขอสงวนสทิธ ิรายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเทยีวฮอ่งกง ตามกฎหมายของประเทศฮอ่งกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง มอิาจเพมิเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลกั
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย
2 หนา้ สาํหรบัประทับตราทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง

• เนอืงจากการท่องเทยีวในครงัน ีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธ ิ



ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร

• กรณทีที่านถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึ และ
จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้

• หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทสีายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของท่านชํารดุ เช่น เปียกน ้าํ
ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้
ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิมอ่นญุาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้
ดงันันกรณุาตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณชีํารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุ
กระทรวงการตา่งประเทศเพอืทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ
เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทียีังไมอ่อกตวัเครอืงบนิ
จะสามารถเปลยีนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกตวัเครอืงบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด
ซงึโดยสว่นใหญต่วัเครอืงบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20วัน กอ่นออกเดนิทาง
ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะกรุป๊เป็นสาํคญั

• ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็

• เกยีวกบัการจัดทนัีงบนเครอืงบนิ จะเป็นไปตามทสีายการบนิกาํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ังนแีละทังนัน
ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั อยา่งทดีสีดุ

• ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพีกั เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู่
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน คนละอาคารกนั
ซงึขนึอยูก่บัระบบการจัดการของโรงแรม

• โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลยีน หรอื เปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร
เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม
(ซงึเป็นเหตกุารณท์นีอกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากในวันเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทังหมดแลว้

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ
, การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตงัแตท่ที่านเรมิจองทัวร์
มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Tripleโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1
หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดยีว อาจไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามจรงิทังหมด

• บรกิารน ้าํดมืท่านวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเรมิแจกในวันท  ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันสดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไมม่นี ้าํดมืแจก

• ** เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงทงัหมดนแีลว้
**

• ** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทมีอบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร **
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