
 
 

MFM01 มาเกา จไูห เซนิเจ้ิน ฮองกง 

แกปชง เปดดวงเศรษฐ ี

 

 

 
FD762 DMK (กรุงเทพ) – MFM (มาเกา) 10.05 – 13.45 

FD767 MFM (มาเกา) – DMK (กรุงเทพ) 22.10 – 23.55 

บินดวยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. 

** 



 
 

วันที ่1 

กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา – วัดอามา - ซากประตูโบสถเซนตปอล – เซนาโด 

สแควร รานขายของฝาก - เดอะ เวนีเชยีน มาเกา - เดอะ ปาริเซียง มาเกา – จไูห                  

(-/-/D) 

 

07.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบนิ Air Asia โดยมีเจาหนาที่

ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 

หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ: 

ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 

หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดาน

ตรวจคนเขาเมือง 

10.05 ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิมาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที ่FD 762 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถ

เลือกซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 35 

นาที ** 

13.45  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิมาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตาม

เวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) 

หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัด

เกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบ

เนื่องมาจาก เม่ือนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ 

แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะน้ีชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาว

โปรตุเกสจึงเรียกประเทศน้ีเร่ือยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถ

คาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟ



 
 

ไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปน

โบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัย

นั้น เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย 

นําทานเดินทางสู จตุรัสเซนาโด (Senado Square) เปนจัตุรัสเมืองมาเกา และเปน

สวนหนึ่งของ Unesco ศูนยประวัติศาสตรของมาเกามรดกโลก เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา

รูปสามเหลี่ยมยาวและเชื่อมตอ , Largo ทํา São Domingos ที่ปลายดานหนึ่งและ 

Avenida de Almeida Ribeiro ที่อ่ืนๆ ครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.

ม.) จัตุรัสไดรับการต้ังชื่อตาม Leal Senado ซึ่งเปนสถานที่นัดพบของชาวจีนและ

โปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซึ่งต้ังอยูตรงหนาจัตุรัสที่อาคาร Leal Senado 

ต้ังอยูในปจจุบัน สวนเล็กๆ ที่ต้ังอยูตรงกลางของจัตุรัสเนื้อเร่ืองรูปปนทองสัมฤทธ์ิเบง 

Nicolau เดอ Mesquita ยืนอยูเหนือเสาหินดึงดาบ รูปปนถูกดึงลงในเหตุการณ 12-3 

ขณะที่ Mesquita เปนผูรับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจํานวนมาก น้ําพุถูกสราง

ขึ้นและยังคงยืนอยูในปจจุบัน สวนใหญของอาคารรอบๆจัตุรัสมีสไตลยุโรปและ

อนุสาวรียหลายแหงไดรับการคุมครองดูแลเปนอยางดีโดยรัฐบาล 

แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมู

ฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอร่ี เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอา

วัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปน

เอกลักษณ นิยมซ้ือกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง 

นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรู

ในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญ

ใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเท่ียวระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความ

สนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับ

โลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือใน

บรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปน

ที่ต้ังของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จน

ไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ต้ังอยูแบบเด่ียวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยัง



 
 

เปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด 

ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนท่ีสุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาด

ลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที ่ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 

ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red 

Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง และ

โตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ท่ีมีที่นั่งมากถึง 15,000 

ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการ

แขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครท่ีรักการชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มา

เกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอป

ปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ต้ังของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน 

ที่ต้ังอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี 

พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความ

สวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 

3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่

โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลาย

ของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว 

(ยังไมรวมคาลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนา

ทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The Parisian Macao) หรือที่

รูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส มาต้ังไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา 

ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิว

อยู เปดตัวเม่ือปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ท่ีนี่มีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง 

ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมต้ังแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และโรง

ละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่น่ัง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปน

โรงแรมคาสิโนที่แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมือง

คลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดานความงดงามทางสถาปตยกรรมและส่ิงปลูกสรางชื่อ



 
 

กองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อต๋ัวที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 

550 (ยังไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้ 

Weekdays ต๋ัวชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 138 MOP ต๋ัวชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 

ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร , อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 

37  ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ต๋ัวชมวิวในชั้น 7 

เทาน้ัน ผูใหญราคา 118 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP) 

เดนิทางสูจไูห โดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองรับสัมภาระและดแูล

สัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง (ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการ

เดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคน

เขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน 

“จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน” 

ค่ํา           บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที ่       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

วันที ่2 

จูไห - ถนนคูรกั - สาวงามหวหีนี่ - วัดผูโถว - ศูนยสมุนไพรจนี บวัหิมะ / ไขมุก – ราน

ผาไหม – รานหยก – ตลาดใตดนิกงเปย  - สวนหยวนหมงิหยวน หรือ พระราชวงัฤดู

รอนโบราณ - พิเศษ !! โชววัฒนธรรม                                                                                                             

(B/L/D) 

 



 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่

สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงาม

เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และที่ไดช่ือวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายใน

บริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอ้ี หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่ง

เทาน้ัน จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย 

ผานชม สาวงามหวหีนี่ หรือ จไูห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลาง

ทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปน

รูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่ยืนถือไขมุก บิด

เอวพล้ิว ริ้วชายผาพัดพล้ิว อุนรอยย้ิมทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง 

บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหนั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตอง

แวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ  นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan 

Temple) ดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน 

พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหน่ึงของพระอมิ

ตาภพุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เม่ือเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะ

ทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน 

, ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อา

เนี้ย” เปนตน เชื่อกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ บนภูเขา

เกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เม่ือราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหน่ึง

เดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมาดวย 

ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเชื่อวาองคเจา

แมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงนี้ จึงไดสรางศาลเพ่ือประดิษฐานองคเจา

แมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปนที่ตั้งของปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธ์ิ เปรียบเชนที่

ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนี้คือ “เกาะผูถอซาน” (โพทอ

ซัว) หน่ึงในส่ีภูเขาพระพุทธอันย่ิงใหญของจีน   นําทานเดินทางสู ศนูยสมนุไพรจนี 

บัวหิมะ และ ครีมไขมกุ (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนยรวมสินคา

พื้นเมืองของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพ่ือเปนของฝากไดที่นี่ นําทานเดินทางสู 



 
 

รานผาไหม (Silk Shop) ทานจะไดชมวิธีการผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มี

ขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันทุกขั้นตอน ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝาก นําทุก

ทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นช่ือ รานหยก (Jade Shop) ของเมืองจีน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นใหทานชอปปงสินคานานาชนิดที่ ตลาดใตดนิกงเปย เสมือนเดินอยูใน LOWU 

CENTER ทานจะสนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทั้ง กระเปา กอปปแบรนด

เนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเส้ือผา ถุงเทา รองเทา เคร่ืองประดับสําหรับคุณผูหญิง  นํา

ทานเดินทางสู สวนหยวนหมงิหยวน หรือ พระราชวงัฤดูรอนโบราณ (Old Summer 

Palace) เปนสถานท่ีทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหนึ่ง ปจจุบันหากลาวถึงพระราชวัง

ฤดูรอนก็จะหมายถึงอี๋เหอหยวน แตสมัยกอนพระราชวังฤดูรอนตั้งอยูท่ีหยวนหมิง

หยวนมากอน แตหลังจากถูกเผาทําลาย พระราชวังฤดูรอนจึงถูกสรางใหมที่อ๋ีเหอห

ยวนพระราชวังฤดูรอนที่หยวนหมิงหยวนถูกสรางขึ้นในป 1707 สมัยจักรพรรดิคางซ ี

และถูกเผาทําลายลงในป 1860 จากการบุกของกองทัพอังกฤษในชวงสงครามฝนคร้ัง

ที่สองปจจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังที่เปนรองรอยของพระราชวัง

เกา โดยซากที่เหลือน้ันมีแตพระราชวังสวนที่สรางเปนแบบยุโรปซึ่งใชหินสรางเทาน้ัน 

สวนอาคารแบบจีนด้ังเดิม ซึ่งใชไมสรางนั้นไมเหลือซากเลย จนทําใหคนคิดวา

พระราชวังที่นี่แตเดิมเปนแบบยุโรป ทั้งที่จริงๆสวนนี้เปนเพียงสวนนอย แตพื้นที่สวน

ใหญปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่กวางใหญ รัฐบาลจีนเคยมีแผนที่จะสรางพระราชวัง

ในหยวนหมิงหยวนขึ้นมาใหมเหมือนกับที่ทํากับส่ิงกอสรางหลายแหงในปกก่ิง แต

สุดทายกตัดสินใจเหลือซากเอาไว เพื่อเก็บไวเปนความทรงจํา บริเวณที่เรียกรวมๆวา

สวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ท่ีจริงแบงเปนสามสวนใหญๆ คือ หยวนหมิงหยวน ฉี่

ชุนหยวน และ ฉางชุนหยวน ปจจุบันทางเขาหลักของที่น่ีอยูที่ฉี่ชุนหยวน  นําทานชม

โชว วัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชวแสง สี เสียง ซึ่งเปนโชวประกอบการแตง

กายตางๆ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ

การละเลนในพระราชพิธีตางๆ (หมายเหตุ : หากกรณีทีฝ่นตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม

สามารถชมโชวได ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมหรือคืนเงินคาชมโชว 

ตามอัตรากรุปเปนการทดแทน) 



 
 

ค่ํา           บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เปาฮื้อ + ไวนแดง 

พักที ่       365 ART HOTEL , ZHUHAI หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

วันที ่3 

เซนิเจ้ิน – วัดกวนอู - หลอหวู ชอปปง เซน็เตอร – หมูบานชาวจีนพืน้เมืองโบราณ 

Splendid of     

       China – หมูบานวัฒนธรรมพรอมโชวศิลปะวฒันะธรรม   พิเศษ !! เมนูเปดปกกิง่            

(B/L/D) 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเซนิเจิน้ หรือ ซําจัน่ , ซมิจุม (Shenzhen) เปนหนึ่งในเขต

เศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง ประเทศจีน เมืองเซินเจ้ิน เปนเมืองชายแดนริมฝง

ตรงขามกับเกาะฮองกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินแบงออกเปน 3 สวน 

คือ เขตเมืองเซินเจ้ิน เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจ้ิน สมัยกอน

เมืองเซินเจ้ินเปนเพียงหมูบานชาวประมง เมื่อป ค.ศ. 1980 ไดถูกคัดเลือกใหเปนเขต

เศรษฐกิจพิเศษทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึ้น มีการจัดต้ัง

ตลาดหลักทรัพย อาคารสํานักงาน โรงแรม และส่ิงปลูกสรางตางๆ พรอมทั้งจํานวน

ประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา 

นําทานเดินทางสู วัดกวนอ ู(Kuan Au Temple) เทพเจากวนอู สัญลักษณของความ

ซื่อสัตย ความกตัญู ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และ โชคลาภ บารมีทาน

เปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันครามตอศัตรู ทานเปน

คนจิตใจม่ันคงด่ังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท การบูชาขอพร

ทานก็หมายถึงขอใหทานชวยอุดชองวางไมใหเพล่ียงพลํ้าแกฝายตรงขาม และใหเกิด



 
 

ความสมบูรณดวยคนขางเคียงที่ซื่อสัตย หรือบริวารที่ไวใจไดนั่นเอง ดังนั้น ประชาชน

คนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหทานเพื่อความเปนสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวใน

ทุกๆ ดาน 

นําทานเดินทางสู หลอหวู ชอปปง เซน็เตอร (Lowu Shopping Center) แหลงละลาย

ทรัพยของนักชอปปง เปนหางชอปปงขนาดใหญ ของเมืองเซินเจ้ิน แหลงชอปปงที่

ดึงดูดขาชอปทั้งหลาย นักชอปปงสวนใหญจะเรียกที่นี่วา มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่

จะเหมือนมาบุญครองบานเรา ตึกสูง 5 ชั้น ขางในตึกจะมีสินคาพื้นเมือง

มากมาย กระเปา เส้ือผา รองเทา ซึ่งเปนสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอชื่อ

ดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเปน กุชช่ี อามานี่ หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ 

ที่นี่มีวางขายใหเลือกซื้อหามากมาย ราคากระเปาใบละ 100 หยวนก็มี แตไมเกิน 

10,000 บาท ของไทยแนนอน สวนนาฬิกาขอมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 

200-300 หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดวยความที่สินคา

เลียนแบบของจริงเหลาน้ีมีความคลายคลึงเหมือนกันกับของจริงเปนอยางมาก 

เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกวาเหมือนกันอยางกับแกะก็วาได แยกไมออก

เลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทําใหสินคาเลียนแบบเหลานี้ขาย

ดิบขายดีเปนอยางมาก 

เที่ยง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู หมูบานชาวจนีพืน้เมืองโบราณที่สวยงาม (Splendid of China) เปน

สวนสนุกรวมทั้งสองพื้นที่ (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture 

Village) รูปแบบของสวนสะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรวัฒนธรรมศิลปะ

สถาปตยกรรมโบราณประเพณีและนิสัยของชาติตางๆ เปนสวนสาธารณะที่มีทิวทัศนที่

ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกในปริมาณของภาพจําลองที่ทําซ้ํา อุทยานไดรับการพัฒนา

และจัดการโดย บริษัท การทองเที่ยวและการทองเที่ยวรายใหญ China Travel 

Service หมูบานชาวจีนท่ีสวยงาม 

นําทานเดินทางสู หมูบานวฒันธรรม (Cultural Village) เปนศูนยแสดงชีวิตความ

เปนอยูและวัฒนธรรมของชนเผานอยใหญ ที่กระจายตามมณฑลตางๆ ทั่วประเทศจีน 

ที่ใหญที่สุดภายในหมูบานวัฒนธรรมมีที่อยูอาศัยของชนเผาตางๆ ที่สรางเทาขนาด



 
 

จริง 24 แหง จากทั้งหมด 56 เผาทั่วประเทศ ทามกลางมวลไมและสายน้ําท่ีรมรื่น

สวยงามมีชนเผาเจาของบานใหการตอนรับ มีการแสดงกิจกรรม ประจําเผาใหชม เชน 

การเย็บปกถักรอย การทําขนม การรองรําทําเพลง พรอมทั้งชมโชวศิลปวัฒนธรรม จีน

อันตระการตา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! เมนู เปดปกกิง่ 

พักที ่     FX HOTEL ,SHEN ZHEN หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4   

เซนิเจ้ิน – ฮองกง – วดัแชกงหมวิ - วัดหวงัตาเซียน - รานจวิเวอรี่ – รานหยก -  จิมซาจุย 

– 

ถนนนาธาน -  มาเกา - สนามบนิมาเกา                                                                                 

(B/L/-) 

 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยรถโคช 

หมายเหตุ :      ในกรณีที่ผูเดินทางมีจํานวนไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทขออนุญาติเปลี่ยนการขาม

แดนจากฮองกงสูเซินเจ้ิน 

เปนรถไฟ 

มีชื่ออยางเปนทางการวา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong 

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

เขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหล่ียมปาก



 
 

แมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (Skyline) ขยาย

และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี

ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึงในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติ

จีน และ 6.4% มาจากกลุมอ่ืน ประชากรสวนใหญท่ีพูดภาษากวางตุงของฮองกง

กําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการ

ปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญต้ังแตคริสตทศวรรษ 1930 

นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกงัหนัลม (Che Kung Temple) เปนวัดหน่ึงที่

ประชาชนชาวจีนใหความเล่ือมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงตํานานแหง

นักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบัน

นี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ 

ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะน้ันเองยังมี

นักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยํา

เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุก

ทิศทาง ทุกๆคร้ัง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนใน

กองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเม่ือพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ 

กังหันน้ีจะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจ

ใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันน้ี 

เม่ือ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถาน

ซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 

ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่ง

ทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละ

ตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพ่ือหมุน

แตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่น

เพื่อความเปนสิริมงคล 

นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหว

พระสละโสด และเส่ียงเซียมซีสุดแมน ต้ังอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรม

แบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด

ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยาน



 
 

ชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยาง

เทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอ

ความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจง

ของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเส้ียวพระจันทรอยู

ดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจา

องคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนู หานยาง 

นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซื้อ 

เครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อ

เปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหัน

ลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่ 

นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมือง

จีน 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปงที่ยาน จิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน 

(Nathan Road) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลกทานจะได

เลือกซื้อสินคาประเภทตางๆ อยางเต็มอ่ิมจุใจ ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ

งบประมาณเทาใด ศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงแหงนี้ มีทุกส่ิงที่คุณตองการ 

ศูนยการคาท่ีกวางขวางเหลาน้ีเปนแหลงรวมหองเสื้อ จําหนายสินคาแยรนดเนม จากดี

ไซเนอรชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเปนที่ ท่ีคุณ สามารถจะอ่ิมเอมกับอาหารช้ัน

เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง หรือเลือกชอป ปงที่ โอ

เชี่ยน เทอรมินัล (Ocean Terminal)  แหลงรวม สินคา Brand Name ชั้นนําที่มีให

เลือกชม และชอปมากกวา 700 ราน เชน Esprit , Emporio Armani , Giogio 

Armani , DKNY , Mark & Spencer หรือเลือกซ้ือของฝากใหคุณนองๆ หนูๆ ไดที่ 

Toy’s R Us 

นําทุกทานขามดานสูเมืองมาเกา โดยเรือเฟอรรี่ ใชเวลานั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

22.10  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบิน Air Asia 

เที่ยวบินที ่FD 767 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทาน

อาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

ไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาท ี** 

23.55   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย

สวัสดิภาพและความ 

ประทับใจ 

** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทวัร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาท่ีของบรษิทั ทกุครัง้กอนทาํการออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยน

ไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง

ใหบรษิทัฯทราบในวันจองทัวร ทัง้นี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง ** 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 

2 ผูใ้หญ ่

(เด็กตํ�ากวา่

18มเีตยีง) 

หอ้งพกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

ไมใ่ชต้ ั�ว

เครื�องบนิ ทา่น

ละ 

เดอืนสงิหาคม  2561 



 
 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืน กนัยายน 2561 

06 - 09 กนัยายน 2561 9,999 12,999 4,500 6,999 

13 - 16 กนัยายน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

20 - 23 กนัยายน 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

เดอืนตลุาคม 2561 

11 - 14  ตลุาคม 2561 12,999 15,999 4,500 7,999 

14 - 17  ตลุาคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

18 – 21  ตลุาคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

22 - 25  ตลุาคม 2561 12,999 15,999 4,500 7,999 

25 – 28 ตลุาคม 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

27 – 30 ตลุาคม 2561 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

01 - 04 พฤศจกิายน 
2561 

10,999 13,999 4,500 6,999 

08 - 11 พฤศจกิายน 
2561 

10,999 13,999 4,500 6,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 
2561 

10,999 13,999 4,500 6,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 
2561 

10,999 13,999 4,500 6,999 

29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 10,999 13,999 4,500 6,999 

 

เดอืนธนัวาคม 2561 

06 - 09 ธนัวาคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

08 - 11 ธนัวาคม 2561 13,999 16,999 4,500 8,999 



 
 

 
** อัตราคาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรม

เนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเดก็ และ ผูใหญ 

ยกเวนเฉพาะ เดก็อายไุมถงึ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ ทั้งนีท้านสามารถใหมากกวานีไ้ด ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน ** 

 

** ราคาเดก็อายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบนิ ทานละ 5,900 บาท **  (ไมมทีีน่ัง่บน

เครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสทิธิ ์อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ทีถ่ือหนงัสือเดนิทางไทยเทานัน้ กรณถีือหนงัสือ

เดินทางตางประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนยีมเพิ่มจากราคาทวัร โดยเก็บแยก

จากโปรแกรมทัวร  

100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรตของผูเดนิทาง ตองมีอายมุากกวา 6 เดือนขึน้ไป!!!** 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจนีและฮองกงเพื่อ

โปรโมทสนิคาพืน้เมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึง่

จําเปนตองระบไุวในโปรแกรมทัวร เพราะมผีลกับราคาทวัร ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรียนชีแ้จงลูกคา

ทกุทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซือ้หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ

ของลูกคาเปนหลกั ไมมีการบงัคับใดๆ ทัง้สิน้ และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรฐับาล

จีนทกุเมือง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเปนจํานวนเงนิ 

400 หยวน / คน / ราน 

 

** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดนิทางเปน เดก็นกัเรยีน นักศกึษา ครู 

ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาต ิหรือคณะทีต่องการใหเพิ่มสถานทีข่อดู

13 - 16 ธนัวาคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 11,999 14,999 4,500 7,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 18,999 21,999 5,500 10,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 18,999 21,999 5,500 10,999 



 
 

งาน กรณุาติดตอเจาหนาที ่เพื่อแจงรายละเอยีด โดยละเอียด เพื่อสนอราคาใหมทกุครัง้ ไมสามารถ

อางองิโปรแกรมจากในซรีี่สได กรณทีี่โปรแกรมมกีารเปลี่ยนแปลง ** 

 

อัตราคาบรกิารนี ้รวม 

 

 คาต๋ัวเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ช้ันEconomy Classรวมถึงคา

ภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเง่ือนไขที่ทาง

บริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทอง

เครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ําหนักไม

เกิน 7 กิโลกรมั เทานั้น 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามทีร่ายการระบุ 

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

รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิง

ตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีใน

โปรแกรม) 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความ

เหมาะสม 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 

อัตราคาบรกิารนี ้ไมรวม 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 



 
 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป

แลว 

× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ  มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/

ตอลูกคา ผูเดนิทาง 1 ทาน รวมไปถงึเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายไุมถงึ 2 ป ณ 

วันเดนิทางกลับ ทัง้นีท้านสามารถใหมากกวานีไ้ด ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจ

ของทาน 

× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 

144 ) จะมีคาใชจายเพิ่มทานละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทํา

การ) 2,550 บาท (ย่ืนแบบเรงดวน 3 วันทําการ) 3,150 บาท โดยย่ืนวีซาที่สถานทูตจีน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงนิ 

 

 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง 

พรอมชาํระเงนิมดัจําจาํนวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 

โดยไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 

 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขและ

ขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุช่ือ

ผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ 

ไลน ที่ทานสะดวก 



 
 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 

และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ 

วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อ

พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของ

ทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร

โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย 

และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ - นามสกุล 

และ อ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินหรือ บัตรเขาชมสถานท่ีตางๆ ใดๆ ท้ังส้ิน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดนิทาง 

 

 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วนั กอนวนัเดนิทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 

** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนั กอนวนัเดนิทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระแลว 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั กอนวนัเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว

เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน 

การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี

ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณตีองการเปลี่ยนแปลงผูเดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบรษิทัทราบลวงหนา 

อยางนอย 20 วนั กอนออนออกเดนิทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย

แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ

ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 
 

 กรณตีองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การหักคาใชจายการดําเนนิการตางๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม

จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีนราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงนิมาแลว ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลิก และไมคนืคาใชจายทัง้หมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากต๋ัวเคร่ืองบิน เปนต๋ัวเคร่ืองบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) 

ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี 

 กรณยีกเลิกการเดนิทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณีตั๋ว 

Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตาม

ระบบของสายการบินเทาน้ัน 

 กรณทีีท่านตองการยกเลิกการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สาย

การบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการ

บริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคนืคาทัวรทัง้หมด หรือบางสวนใหกับ

ทานในกรณีดงันี ้

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

ส่ิงของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง

เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ 

หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

เงื่อนไขสําคญัอื่นๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 

 คณะเดินทางจําเปนตองมขีึน้ต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได 

หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่

จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน



 
 

การงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ 

จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอน

เฟรมลางาน 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ

ของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน 

ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับ

ประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในครัง้นี ้เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกบับรษิทัตัวแทนใน

ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน

ที่ทานไมตองการไดรับบริการ 

 กรณทีีท่านถกูปฎิเสธการเดนิทางเขาเมือง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มรับผิดชอบคาใชจาย

ที่จะเกิดขึน้ และ จะไมสามารถคนืเงนิคาทัวรทีท่านชาํระเรียบรอยแลว 

 หากวันเดนิทาง เจาหนาที่สายการบนิ หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 

หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มี

หนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของ

เลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ

คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนญุาตใหทานเดนิทางตอไปได ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ

สภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ

กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกา

ไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง

ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกต๋ัว

เครื่องบิน จะสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกต๋ัวเคร่ืองบินเรียบรอยแลว 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัว



 
 

เครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบนิ ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - 

กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สาย

การบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดทีน่ัง่บนเครื่องบนิ จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม

สามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน 

ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด 

 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรม

แตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ 

หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละ

ชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง 

การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 

หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง

บริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก

เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพ่ิม หากสายการบนิมกีารปรับขึน้

กอนวนัเดินทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเทีย่วบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบนิ , การยกเลิก

บิน , การประทวง , การนดัหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิทัฯ 



 
 

 บรษิทัฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาท

ของทาน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเทีย่วเอง 

 เม่ือทานตกลงชาํระเงนิมัดจําหรือคาทวัรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบรษิทัฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบรษิทัฯอกีครั้งหนึง่ หลังจากได

สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง

อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 กรณผีูเดนิทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวลีแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 

อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถ

จัดการไดลวงหนาได 

 มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธใินการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

 กรณตีองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไม

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 

หองพักเด่ียว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

ตามจริงทั้งหมด 

 บริการน้าํด่ืมทานวนัละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวัน

สุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําด่ืมแจก 

 

** เม่ือทานชาํระเงนิคาทวัรใหกับทางบรษิทัฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทัง้หมดนี้แลว ** 

 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


