
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาเกา๊ จไูห ่ฮอ่งกง เซนิเจ ิน้ 4วนั3คนื 
โดยสายการบนิ สายการบนิ  AIR ASIA (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 62 - พฤษภาคม 63 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เยีย่มชมพระราชวงัหยวนหมงิ สมัผสัประสบการณ์สุดเสยีวกบัสะพานกระจก 3 มติ ิ

ชมความยิง่ใหญอ่ลงัการ พรอ้มโชวว์ฒันธรรมอนัตระการตา 

น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลกจากจูไหสู่ฮ่อ่งกง  
หมุนกงัหนัเสรมิศริมิงคลทีว่ดัแชกงหมวิ และขอพรเรือ่งความรกัทีว่ดัหวงัตา้เซยีน 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษใีนยา่นจมิซาจุย่ 
เสีย่งโชคกนัทีค่าสโินทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกแถมไดช้อ้ปป้ิงกนัใหจุ้ใจทีเ่วเนเชีย่นมาเกา๊ 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

03-06 ตุลาคม 2562 8,999 14,888 3,500 

04-07 ตุลาคม 2562 8,999 14,888 3,500 

09-12 ตุลาคม 2562 8,999 14,888 3,500 

10-13 ตุลาคม 2562 8,999 15,888 3,500 

16-19 ตุลาคม 2562 8,999 14,888 3,500 

18-21 ตุลาคม 2562 8,999 15,888 3,500 

19-22 ตุลาคม 2562 8,999 15,888 3,500 

23-26 ตุลาคม 2562 8,999 15,888 3,500 

24-27 ตุลาคม 2562 8,999 15,888 3,500 

25-28 ตุลาคม 2562 8,999 14,888 3,500 

30 ตุลาคม-02 พฤศจกิายน 2562 8,999 14,888 3,500  

31 ตุลาคม-03 พฤศจกิายน 2562 8,999 14,888 3,500  

01-04 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

06-09 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

13-16 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

15-18 พฤศจกิายน 2562 9,888 12,888 3,500  

20-23 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

22-25 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

27-30 พฤศจกิายน 2562 10,888 13,888 3,500  

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 10,888 13,888 3,500  

04-07 ธนัวาคม 2562 13,888 16,888 3,500  

11-14 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500  

13-16 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

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

21-24 ธนัวาคม 2562 11,888 14,888 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 15,888 18,888 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 16,888 19,888 4,500 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 16,888 19,888 4,500 

04-07 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

08-11 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

11-14 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 มกราคม 2563 11,888 14,888 3,500 

05-08 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

06-09 กุมภาพนัธ ์2563 12,888 15,888 3,500 

12-15 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

13-16 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500 

15-18 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

19-22 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

20-23 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย  
รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกัจากราคาทวัร ์3,000 บาท/ทา่น 
 
 
 

22-25 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

26-29 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 14,888 3,500  

28 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

29 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

04-07 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

05-08 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

07-10 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

11-14 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500  

12-15 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

14-17 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

18-21 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

19-22 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

21-24 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

25-28 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

26-29 มนีาคม 2563 11,888 14,888 3,500 

28-31 มนีาคม 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 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจูไห-่พระราชวงัหยวนหมงิ โชว์

วฒันธรรมจนี-ชอ้ปป้ิงตลาดใตด้นิกงเป่ย  
04.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอร์

เอเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน าท่าน
โหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเก๊า โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD760 
 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  
10.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊  จากนัน้น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงจูไห ่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องลุม่แมน่ ้าไขมุ่ก (Pearl River 

Delta) ในมณฑลกวางตุง้ ทอดตัวยาวอยูร่มิฝ่ังทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิตอ่กับมาเก๊า 
และยังสามารถขา้มฝ่ังไปเทีย่วฮอ่งกงไดอ้ย่างง่ายดาย ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่เขตเศรษฐกจิทีส่ าคัญ

ของจนี  
หมายเหตุ : ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิใหม ่(The New Yuan Ming Palace) 
พระราชวังหยวนหมงิแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้แทนพระราชวังใหม่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิง่ พระราชวัง

แหง่นี้ ถูกสรา้งขึน้ใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ "ภเูขาชลินิ" ในเมอืง "จูไห"่ ท าใหส้วนแหง่นี้
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ สวนหยวนหมงิ มเีนื้อที ่1.39 ตารางกโิลเมตร มภีเูขาโอบรอบ

ทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพืน้ทีร่าบ สิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึน้เท่าของจรงิในอดตีทุกชิน้ ภายใน
สวนมทีะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปกกิง่ เป็น
ศนูยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ยชิน้ อาท ิเสาหนิคู ่สะพานขา้มธารทอง 

ประตตูา้กง ต าหนังเจิง้ตา้กวางหมงิ สะพานเกา้เลีย้วสิง่ทีท่ าให ้สวน "หยวนหมงิหยวน" มี
ความแตกตา่งกับสวนเกา่ทีปั่กกิง่ คอืการเพิม่เตมิและตกแตง่สวนทีเ่ป็นศลิปะแบบตะวันตก

ผสมกับศลิปะจนี "สวนหยวนหมงิ" จงึถอืไดว้า่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่จ าลองมาจากสถานที่
ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทัง้ในแง่วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมโชวว์ฒันธรรมจนี ณ พระราชวงัหยวนหมงิ (Traditional Show) โชวแ์สง ส ี

เสยีง ซึง่มผีูแ้สดงกวา่ 100 ชวีติ ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแตง่กายตา่งๆ อาทเิชน่ เฉียนหลง
ฮอ่งเตท้อ่งเจยีงหนาน พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ในพระราชพธิตีา่งๆ  

(หมายเหตุ : หากกรณีทีฝ่นตก หรอืเหตุสุดวสิยั ไมส่ามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษิทัฯ ขอ
อนุญาตปรบัเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนืเงนิคา่ชมโชว ์ตามอตัรากรุป๊เป็นการทดแทน) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุฮอตของเมอืงจูไห ่ตัง้อยู่
บรเิวณชัน้ใตด้นิของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจูไห-่มาเก๊า มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิ

เลอืกซือ้ ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส ์ฯลฯ ซึง่มคีณุภาพดแีละ
ราคาย่อมเยา นักชอ้ปทัง้หลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! เป่าฮือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
ทีพ่กั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง     เมอืงจูไห-่น ัง่รถขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้
เซยีน-โรงงานเครือ่งประดบั-รา้นหยก-ชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่-เมอืงเซนิเจิน้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
                   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ ผา่นสะพานขา้มทะเล

ทีย่าวทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามยาว 55 กโิลเมตร ประกอบดว้ย สะพานขา้มทะเล อโุมงคล์อด

ใตท้ะเล และเกาะเทยีม นับเป็นสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก เชือ่มเกาะฮอ่งกง เมอืงจูไห่
ของมณฑลกวางตุง้ และมาเก๊า   

(หมายเหตุ : การน ัง่รถขา้มสะพานจะเป็นแบบ seat in coach คอืเป็นรถประจ าทาง 
น ัง่รวมกบัผูโ้ดยสารทา่นอืน่) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ฮอ่งกง เป็นเขตบรหิารพเิศษทีข่ ึน้ตรงตอ่รฐับาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจนี และเป็น
ดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนี ตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

ประกอบดว้ยเกาะฮอ่งกง นวิเทอรร์ทิอรีส่ ์เกาลนู และเกาะเล็กๆ อกี 235 เกาะ ฮอ่งกง มพีืน้ที่
โดยรวม 1,091 ตารางกโิลเมตร "ฮอ่งกง" เป็นภาษากวางตุง้ ซึง่มาจากภาษาจนีกลาง วา่ 

"เซยีงกา่ง" ความหมายก็ไม่เหมอืนใคร หมายความวา่ "ท่าเรอืหอม" มคีวามเป็นมา สบืเนื่องมา
แตค่รัง้ทีก่วางตุง้ เป็นแหลง่ปลกูไมห้อมชนดิหนึง่ สง่ขายเป็นสนิคา้ออก โดยทีต่อ้งมาขนถ่าย
สนิคา้กัน ทีท่่าเรอืน ้าลกึตอนใตส้ดุของแผน่ดนิจนี  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัแชกงหมวิ (Che Kung Temple) เป็นหนึง่ในวัดยอดนยิมของ
เมอืงฮอ่งกง เป็นวัดทีป่ระชาชนชาวจนีใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ

ต านานแหง่นักรบราชวงศซ์ง่ ในสมัยทีป่ระเทศจนียังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเชน่
ปัจจุบันนี้ แตล่ะแควน้ ตา่งปกครองกันเองและมกีารตอ่สูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่โดย

ต านาน แชกงหมวิ ศาลสถติของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาวา่ ขณะนัน้เองยังมนัีกรบ
เอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศกึ ทกุแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ตา่งก็ย าเกรงตอ่ก าลังพล
ทีก่ลา้หาญในกองทัพของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทกุทศิทาง ทุก ๆ ครัง้ ท่านใช ้

สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหลา่ทหารกลา้มคีวาม
เชือ่วา่เมือ่พก พาสัญลักษณ์รูปกงัหันนี้ไป ณ ทีใ่ด ๆ กังหันนี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่

ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้กก่องทัพของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทพัสูศ้กึ
ของท่านจงึเป็นต านานมาจนทกุวันนี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 กงัหันทัง้ 4 ใบหมุนไปมาชว่ยดงึดดูน าพาสิง่ดเีขา้มาในชวีติและ

ปัดเป่า สิง่ไม่ดพัีดออกไป 
ใบที ่1 เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 

ใบที ่2 สขุภาพแข็งแรง อายุยนืยาว 
ใบที ่3 โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 
ใบที ่4 คดิหวังสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) เป็นอกีหนึง่วัดทีม่ชี ือ่เสยีง
ของฮอ่งกง ดว้ยอาคารของวัดทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้ทีย่ ิง่ใหญ่

อลังการ ไดร้ับอทิธพิลมาจาก ลัทธเิตา๋ ศาสนาพุทธ และลัทธขิงจือ้ ผูค้นมักเดนิทางมากราบ
ไหวเ้พราะเชือ่วา่พระหวังตา้เซยีนนี้มคีวามศักดิส์ทิธิ ์ขอพรสิง่ไดก้็จะสมปรารถนาทุกประการ 
จงึท าใหวั้ดแหง่นี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังขึน้มา พระหวังตา้เซยีน หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ ฮวงชปิูง 

(Huang Chu-ping) เกดิในชว่งประมาณศตวรรษที ่4 เดนิทางจากเมอืงจนีมาเผือ่แผศ่าสนาใน
ฮอ่งกง และสรา้งวัดแหง่นี้ขึน้มา อกีหนึง่จุดเดน่ของวัดนี้คอื เทพเจา้หยกโหลว เป็นรปูปั้นสี

ทองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลังประทบัอยู ่ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรักกนัทีน่ี่ โดยการขอ
พรกับเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหวา่งพธิ ีเพราะชาวจนีเชือ่วา่ดา้ย

แดงนีแ่หละคอืเสน้โยงโชคชะตาดา้นความรัก การขอพรเรือ่งความรักกบัเทพหยกโหลวทีว่ัด
หวังตา้เซยีน ดว้ยการผูกดา้ยแดง ซึง่ท าไดท้ัง้คนโสด และ คนมคีูแ่ลว้ คนโสดก็เป็นการขอพร
ใหเ้จอเนื้อคู ่สว่นคนมคีู ่ก็จะชว่ยท าใหม้คีวามรักทีม่ั่นคงและยนืยาว เทพเจา้หยกโหลว หรอืที่

รูจั้กกันในนามเทพเจา้แหง่จันทรา หรอืผูเ้ฒ่าแหง่ดวงจันทร ์(The Old Man from The 
Moon) เทพเจา้แหง่ความรัก และการแตง่งาน ตามต านานเลา่วา่หลังจากทีภ่รรยาผูเ้ฒ่า

เสยีชวีติ ก็ไดข้ึน้ไปอยู่บนสรวงสรรค ์ผูเ้ฒ่าก็ไดแ้ตส่วดมนตภ์าวนาเพือ่ขอใหท้วยเทพประทาน
พรใหเ้ขาไดข้ึน้ไปอยูก่ับคนรกั จนกระทั่งในทีส่ดุเขาก็ไดข้ึน้ไปอยู่บนดวงจันทร ์คอยท าหนา้ที่

จดรายชือ่คูร่ัก จงึเชือ่กันวา่สมุดทีผู่เ้ฒ่าถอืในมอื คอืบัญชรีายชือ่คูร่ักทีจ่ะไดร้ับค าอวยพรให ้
อยู่คูก่ันอย่างร่มเย็นเป็นสขุ ซึง่จะปรากฏตัวยามค ่าคนืภายใตแ้สงจันทร ์เป็นเทพเจา้ผูเ้ป็น
อมตะทีอ่าศัยอยู่บนดวงจันทร ์และลงมาโลกมนุษยเ์พือ่ผูกดา้ยดวงชะตาระหวา่งคูร่กัซึง่เมือ่คู่

กันแลว้ก็จะไมแ่คลว้คลาดกนั 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! หา่นยา่ง 

หลังรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry 
Factory) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมงานดไีซน์ทีส่วยงาม รวมถงึเครือ่งประดับจากเพชรทีน่ ามาเป็น

เครือ่งรางน าโชคตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของฮอ่งกง เชน่กงัหันลมวัดดังอย่างวัดแชกง เลอืกซือ้
เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรอืเลอืกซือ้เป็น
ส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Jade Shop) หยก

เป็นอัญมณีศักดิส์ทิธิท์ีอ่ยู่คูก่บัชนชาตจินีมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ และยงัถอืเป็น
เครือ่งประดับมงคลของคนเชือ้สายจนีมาตัง้แตโ่บราณกาล เนื่องจากชาวจนีเชือ่วา่หยกคอื

สัญลักษณ์ของสิง่ศักดิส์ทิธิจ์ากสวรรค ์ทีช่ว่ยเสรมิดวง ทีจ่ะน าโชคลาภ และความร ่ารวยมาให ้
นอกจากนัน้ยังชว่ยคุม้ครองผูท้ีส่วมใส ่ท าใหม้สีขุภาพด ีมอีายุยนืยาว สรา้งความสงบสขุ 
พรอ้มมอบพลังอ านาจพเิศษใหอ้กีดว้ย ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอ่งกง ไม่วา่จะ

เป็นแหวน ก าไลหยก จี ้และตา่งห ูเป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ ณ ยา่นจมิซาจุย่ หากท่านตอ้งการอัพเดตเทรนดล์า่สดุของ

ฮอ่งกง ตอ้ง ถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปแหง่แรกของเกาะฮอ่งกงทีท่นัสมัย
ทีส่ดุ มรีา้นคา้ไวเ้กอืบทุกประเภท หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายจาก

ทุกมุมโลก ล ้าสมัยสดุ ๆ มสีนิคา้หลากหลายประเภทใหจั้บจ่าย ไม่วา่จะเป็น เสือ้ผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล โทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านเลอืกชมซือ้สนิคา้แฟชัน่ทีม่ี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ใหไ้ดเ้ลอืกมกิซแ์อนดแ์มช ไดอ้ย่างเมามันสก์ันเลยทเีดยีว นับเป็น 

สวรรคข์องนักท่องเทีย่วอย่างแทจ้รงิ ขึน้ชือ่วา่มาเทีย่วฮอ่งกง สิง่ทีไ่ม่ควรพลาด คอื ช็อปป้ิง 
เพราะฮอ่งกงถอืเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรอืน ้าลกึส าหรับขนถ่ายสนิคา้ นับเป็นประตสูู่

ประเทศจนี และจากจนีสูโ่ลกก็วา่ได ้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเลยมขีายราคาไม่แพงทีฮ่อ่งกง  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเซนิเจิน้ โดยรถไฟ เมอืงเซิน่เจิน้ 

(Shenzhen) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นเมอืงชายแดนทะเลทางใตข้องจนี 
อยู่ตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง มพีืน้ทีป่ระมาณ 2,020 ตารางกโิลเมตร ในอดตีเป็นเพยีงหมู่บา้น

ชาวประมงทีอ่อกเรอืหาปลาอยูใ่นแถบทะเลจนีใต ้ตอ่มาปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็น



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มอีาคาร บรษัิท

หา้งรา้น ธุรกจิตา่ง ๆ เพิม่มากขึน้ ไม่เพยีงแตม่สีิง่ปลกูสรา้งมากขึน้ จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้
เป็น 2 เท่าดว้ย ในเขตเมอืงมปีระชากรอาศยัอยู่กวา่หกลา้นคน ภาษาทีใ่ชพู้ดกันก็มทีัง้ภาษา

กวางตุง้และจนีกลาง  
พกั โรงแรม Hong Li Lai Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม   เมอืงเซนิเจิน้-หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร-์รา้นหยก-ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ-รา้นยางพารา- 
LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแกว้สามมติ-ิเมอืงจูไห ่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชา้ น าท่านชอ้ปป้ิง ที ่หลอ่หวูเ่ซ็นเตอร ์แหลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ปทัง้หลาย 
นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญ่จะเรยีกทีน่ี่วา่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ี่จะเหมอืนมาบญุครองบา้นเรา 

ตกึสงู 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้
เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไม่วา่จะเป็น กชุชี ่อามานี่ หลยุส ์วติตอง เวอร์

ซาเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย  
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) , ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง 

คณุภาพดขีองเมอืง น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ (Herb Shop Snow 
Lotus) ,รา้นยางพารา (Chinese Latex Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง 
คณุภาพดขีองเมอืงเซนิเจิน้ ท่านสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี่         

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมนู!! เป็ดปกักิง่พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง  
 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิท างสู ่ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็น

เมอืงหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใตข้องเซนิเจิน้ ตงกวนมปีระวัตคิวามเป็นมามา
กกว ่า 1,700 ปีและถอืไดว้ ่าเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของกวางตุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประม าณ 1.30 ชม.) ใหท้่านไดพก้ผ่อนบนรถและชมววิสองขา้งทางจนถงึตงกวน น าท่านเขา้สู่ 
LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครั วและ
นักท่องเที่ยวใหท้่านไดพ้บกับสะพานแกว้ 3 มิติแหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให ้

ท่องเทีย่วเมือ่วันที ่1 มกราคม 2018 มคีวามสงู 88 เมตรและย าว 333 เมตร พบกับความเสยีว
ของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเตน้ ท่านจะไดเ้ห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต

ทางเดนิกระจกทัง้หมด ซึง่เป็นสะพานกระจกและจะมชีว่งทีเ่ป็น 3 มติเิพิม่ความตืน่เตน้ใหท้่าน
ไดห้วาดเสยีวถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากามาสัมผัส ทวิทัศน์อันงดงาม มกีฎอยู่วา่
ผูม้เยอืน สะพานกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ 

 *หากท่านไม่ประสงคทีจ่ะเดนิสะพานแกว้ทา่นสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบได ้
หมายเหตุ:  

1. สะพานแกว้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ า เป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภยัอย่างสงู
อยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานไม่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเดนิ  

อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันวา่ เหตผุลเพือ่ความปลอดภัย
ของนักท่องเทีย่วทัง้สิน้ 

 2. ขอ้ตกลงส าคัญหากท่านไม่เดนิสะพานแกว้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหาร    

  สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจูไ่ห ่โดยรถโคช้ 
ทีพ่กั โรงแรม XYF Business Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีส่ ี ่   เมอืงจูไห่-ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห่ ฟิชเชอร ์เกริล์-วดัผู่โถว-เมอืงมาเก๊า-

วดัอาม่า-ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล-จตุัรสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของฝาก-เวเน

เชีย่น-เดอะปารเีชีย่น มาเกา๊-สนามบนินานาชาตมิาเกา๊-กรุงเทพฯ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ
ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริม

ชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคูร่กั 
ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่ัก มาพักผ่อนกันมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลาง
ทะเล สัญลักษณ์ของเมอืงจูไห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขึน้จากหนิแกรนติทราย เป็นรปู

แกะสลักสงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ 
ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความ
อดุมสมบรูณ์รุ่งเรอืงแหง่เมอืงจูไหน่ั่นเอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห ่ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยีย่มเธอ   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนั
ศักดิส์ทิธิข์องพระโพธสัิตวก์วนอมิ พุทธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสัิตวม์มีากมาย พระ

โพธสัิตวก์วนอมิคอือวตารหนึง่หรอืภาคหนึง่ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสัิตวก์วนอมิ
เป็นมหาบรุุษ เมือ่เสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสัิตว์
กวนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น 

“เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนี้ย” เป็นตน้ เชือ่กันวา่พระโพธสัิตวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยู่
ทีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 

พระสงฆร์ูปหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลับมา



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดว้ย ระหวา่งทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแหง่หนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่องคเ์จา้แม่

ฯจะไม่ไปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยู่ทีเ่กาะแหง่นี ้จงึไดส้รา้งศาลเพือ่ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
เกาะแหง่นี้จงึกลายเป็นทีต่ัง้ของปชูนียสถานอันศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทับของเจา้แม่

กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแหง่นี้คอื “เกาะผู่ถ่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภ่เูขาพระพุทธ
อันยิง่ใหญ่ของจนี    

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้ มาเกา๊(Macau)เป็นแหลมคาบสมุทร
เล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผ่นดนิใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศโปรตเุกส ในปัจจุบัน

เป็นเขตปกครองพเิศษแหง่หนึง่ของประเทศจนี ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมระหวา่งวัฒนธรรม
โปรตเุกศและจนี ซึง่ชือ่ถนนและสถานทีห่ลายๆแหง่ยงัคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยู ่มคีาสโินและ
หา้งขนาดใหญ่หลายแหง่ จนไดร้ับฉายาวา่เป็น Las Vegas of Asia 

หมายเหตุ : ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง 
(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดทีม่อียู่มายาวนาน สรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะมเีมอืงมาเก๊า
เกดิขึน้ จงึท าใหเ้ป็นวัดทีม่คีวามส าคัญอกีแหง่หนึง่ เชือ่กันวา่ทีม่าของชือ่มาเก๊านัน้ มาจาก

บรเิวณวัดอาม่าแหง่นีน้ี่เอง ในอดตีจะมอีา่วทีช่ ือ่วา่ A Ma Goa (อาม่าก๊อก) แปลวา่ อา่วของ
อาม่า จงึเพีย้นมาเป็นชือ่ มาเก๊า ในปัจจุบัน 

 อกีต านานเลา่วา่ มเีดก็สาวชือ่วา่ หลนิโม ซึง่เป็นเด็กทีเ่ฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทั่วไปในชว่งอายุ

เดยีวกัน สามารถหยั่งรูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วย และเมือ่เธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่ว A Ma เธอก็
มักจะคอยชว่ยเหลอืชาวประมงใหพ้น้ภัยอัตรายและปลอดภัย จงึกลายมาเป็นชือ่ของวัดแหง่นี ้

 วัดอาม่าตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเกาะมาเก๊า ภายในวัดมจุีดกราบไหวข้อพรอยู่หลายจุด ซึง่แตล่ะ
จุดจะอยู่บนเนนิเขาตัง้เดนิขึน้ไปบันไดไป ในแตล่ะชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, 

สิง่ศักดิส์ทิธิต์า่งๆใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  
จากนัน้น าท่านชม ซากประตูโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ทีน่ี่เป็นแลนดม์ารค์
เบอร ์1 ของมาเก๊า ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิีถ่กูกอ่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ทีถู่กท าลายจากเหตกุารณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1835 และซาก
ของวทิยาลัยเซนตป์อลทีอ่ยู่ถัดไปจากโบสถ ์ทัง้โบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล 

และป้อมปราการเป็นสิง่ปลกูสรา้งของพระนกิายเยซอูติ และเขา้ใจวา่เป็น “ป้อมปราการ” ของ
มาเก๊า ใกล ้ๆ  กันนัน้คอืซากโบราณสถานของวทิยาลัยเซนตป์อลทีเ่ป็นหลกัฐานของ
มหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแหง่แรกในตะวันออกไกลทีม่หีลักสตูรการสอนทีล่ะเอยีด ทกุวันนี้

ดา้นหนา้ของซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลท าหนา้ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของแทน่บชูาใหก้ับเมอืงนี ้
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านชม จตุัรสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศนูยร์วมของชาวเมอืงมาหลาย

ศตวรรษ และยงัคงเป็นสถานทีจั่ดงานเฉลมิฉลองทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุอยูทุ่กวันนี ้
ปัจจุบันป็นย่านชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของทีร่ะลกึทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาจับจ่ายใช ้

สอย ทัง้สองขา้งทางและในบรเิวนจัตรุัสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรูปแบบ
สถาปัตยกรรมยุคอาณานคิม มตีกึสวยๆมโีบสถส์วยทีม่คีวามส าคัญอยู่ดว้ย  

 แวะรา้นของฝากใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนทีท่่านรัก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เวเนเชีย่น(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพลก็ซ์

ขนาดใหญ่สดุของมาเก๊าทีม่โีซนคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก รวมทัง้ยงัเป็นอาคารทีม่พีืน้ทีใ่ช ้

สอยขนาดใหญ่ทีส่ดุในเอเชยีดว้ย แตส่ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวเนเชีย่นส าหรับนักท่องเทีย่วทั่วไป
คอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบและตกแตง่ใหเ้หมอืนกับสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่
สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่ใจจนมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยู่ทีด่า้นขา้งของ

โซนคาสโินซึง่จะแยกสว่นกันชดัเจนแตจ่ะมทีางเดนิเชือ่มถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมรีูปรา่งคลา้ย
กับตัว U ทีม่คีลองไหลผ่านกลางทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ทีม่ทีัง้

คนจนีและฝรัง่คอยพายเรอืพาเราไปวนรอบๆ พรอ้มกับการพูดคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกนั สว่น
เพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกบัเป็นทอ้งฟ้า รา้นตา่งๆภายในหา้งคอ่นขา้งหลากหลาย ทัง้
ของกนิของใชต้า่งๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไขช่ือ่ดงัทีส่ดุเจา้หนึง่

ของมาเก๊าอยู่ดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกับกจิกรรมภายในเวเนเชีย่น ตาม
อัธยาศัย บรเิวณเดยีวกันจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเกา๊ (The Parisian Macao) โดดเดน่

ดว้ยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จ าลอง ขนาดครึง่หนึง่ของหอไอเฟล ทีก่รงุปารสี ประเทศ
ฝรั่งเศส ท าใหเ้ป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ทีส่ าคัญของมาเก๊า ใหท้่านไดช้ืน่ชมความสวยงามกับอกี

หนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงมาเก๊า 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการ

ปกครองพเิศษ)  

22.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD767 
** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ย

กอ่นขึน้เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  
23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
ต ัง้แตว่นัที ่27 ตุลาคม 2562 - วนัที ่28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  

ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรุงเทพเวลา 00.30** 

 
 

*********************************************** 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  

1. รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ 

ใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น เวลา
ท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

2. อัตรานี้เฉพาะนักท่องเทีย่ว ทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร ์ 

 100 USD กรุณาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  
3. ตามนโยบายของรัฐบาลจนีและฮอ่งกงรว่มกับการท่องเทีย่วแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้
พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ ผา้ไหม ไขม่กุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้น

โปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุท่านวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้น
จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ 

ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทุกเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 500 เหรยีญฮอ่งกง / คน / รา้น 

4. กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว หรอื กรุ๊ปเหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรง 
ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรุณาตดิตอ่
เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซี

รีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง 
5.  ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ผูเ้ดนิทางทีน่อนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

เป็นเหตใุหห้อ้งพักดงักลา่วเหลอืผูพั้กเพยีง 1 ท่าน  ผูเ้ดนิทางทีเ่หลอื 1 ท่านนัน้ จ าเป็นตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่ว
เพิม่ตามอัตราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา 

หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  
✓ คา่วซีา่กรุ๊ป ตามมาตรา 144 
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

คา่ใชจ่้ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,000 บาท แบบ Single (ยืน่ธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,400 บาท (ยืน่

แบบเรง่ดว่น 3 วันท าการ) โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทูตจนี  
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่น
วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 3,000 บาท/ทา่น 
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ
คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่

ถงึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง
, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่มี
คา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศนั้นๆ หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถ

อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่ง

รบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านชารุด และสายการบนิแจง้วา่ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดๆทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

 

 


