
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บินตรงสู่มาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย  โดยสายการบินแอร์เอเชีย  
ชมโบสถ์เซนต์ปอล และเวเนเช่ียนโรงแรมคาสิโนหรูระดบั 6 ดาว 

เยือนหอไอเฟลแห่งมาเก๊า ณ THE PARISIAN  
ชมความงามพระราชวงัหยวนหมงิ+โชว์สุดอลงัการกบันักแสดงกว่าร้อยชีวติ 

หมุนกงัหันแก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วดัแชกงหมวิ ช้อปป้ิงย่านดงั ถนนนาธาน+ หลอวู่ ซิตี ้ 
 



 
04.00 น พร้อมกนัทีส่นามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้าหน้าคอยบริการ 
 06.45 น. บินลดัฟ้าสู่ มาเก๊า โดยเทีย่วบิน FD760  
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ มาเก๊า ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีประวติัศำสตร์

อนัยำวนำน และน่ำสนใจในอดีตมำเก๊ำเป็นเพียงแค่หมู่บำ้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชำวจีน
กวำงตุ้งและฟูเจ้ียนเป็นชนชำติดั้ งเดิม จนมำถึงช่วงต้นศตวรรษท่ี 16 ชำวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ำมำยงั
คำบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคำ้ขำยกบัชำวจีน และมำสร้ำงอำณำนิคมอยูใ่นแถบน้ี ท่ีส ำคญัคือชำวโปรตุเกสได้
น ำพำเอำควำมเจริญรุ่งเรืองทำงดำ้นสถำปัตยกรรม และศิลปวฒันธรรมของชำติตะวนัตกเขำ้มำอยำ่งมำกมำย 
ท ำให้มำเก๊ำกลำยเป็นเมืองท่ีมีกำรผสมผสำนระหวำ่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยำ่งลงตวั จนเรียก
ไดว้ำ่เป็น “ยุโรปใจกลำงเอเชีย” น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาม่า หรือ ศำลเจำ้แม่ทบัทิม ท่ีสร้ำงข้ึนเพื่ออุทิศถวำย
ให้กบัอำม่ำ องคเ์ทพทิดำแห่งทอ้งทะเล ภำยในศำลจะมีหินขนำดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัเป็นรูปเรือส ำเภำโบรำณ 
เป็นสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกว่ำ บริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจำ้แม่อำม่ำย่ำงเทำ้ข้ึนสู่แผ่นดินมำเก๊ำ ดำ้นหน้ำมีรูปป้ัน
สิงห์โตอยู ่ 2 ตวั มีควำมเช่ือวำ่หำกหมุนลูกแกว้ท่ีอยูใ่นปำกไปทำงขวำ 3  คร้ัง ใหท้่ำนท่ีเกิดปีชงไหวว้ดัน้ีเพื่อ
เสริมควำมเป็นสิริมงคล น ำท่ำนแวะชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจำ้แม่กวนอิมปรำงคท์องสร้ำงดว้ยทอง
สัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีควำมสูง 18 เมตรหนกักวำ่ 1.8 ตนั ประดิษฐำนอยูบ่นฐำนดอกบวัดูงดงำมอ่อนชอ้ย สะทอ้น
กบัแดดเป็นประกำยเรืองรองเหลืองอร่ำมงดงำมจบัตำ เจำ้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจำ้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ัน
เป็นองคเ์จำ้แม่กวนอิม แต่วำ่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนำ้พระแม่มำรี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่เป็นเจำ้แม่กวนอิมท่ี
โปรตุเกสตั้งใจสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมำเก๊ำในโอกำสท่ีส่งมอบมำเก๊ำคืนใหก้บัจีน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยำลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้ง
ในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหำวทิยำลยัตำมแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถ์
เซนตป์อลสร้ำงข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท ำลำยถึงสองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตำมล ำดบั จนกระทัง่เกิดเพลิง
ไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยำลยั และโบสถ์ถูกท ำลำยจนเหลือแต่ดำ้นหนำ้ของตึกฐำนโบสถส่์วนใหญ่ และบนัได
หนำ้ดำ้นหนำ้ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหวำ่งตะวนัออกและตะวนัตกและมีอยู่ท่ีน่ีเพียงแห่งเดียว
เท่ำนั้นในโลก น ำท่ำนเยีย่มชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคำสิโนหรูระดบั 6 ดำว เชิญท่ำนสัมผสั
บรรยำกำศของลำสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชียภำยในพร้อมสรรพดว้ย ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีใหค้วำมบนัเทิง 
และสถำนท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัร้ำนคำ้แบรนด์เนมช่ือดงัมำกมำยกวำ่ 350 ร้ำน ใหท้่ำนได้
สัมผสักบัภตัตำคำร กวำ่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่ำงๆ ท่ีท่ำนช่ืนชอบ ท่ำนสำมำรถนัง่เรือกอนโดล่ำล่องไป
ตำมคลองเวนิชภำยในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่นรำยกำร) หรือจะเส่ียงโชคคำสิโน ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่  
จำกนั้นเดินทำงสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศของ  จำกนั้นเก็บภำพประทบัใจ
กบัหอไอเฟล ท่ีจ  ำลองมำจำกฝร่ังเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมำเก๊ำถือไดว้่ำเป็นหอไอเฟลจ ำลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและ
เหมือนจริงท่ีสุดในโลก โดยมีกำรประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีควำมสูงถึง 38 ชั้น โดยท่ำนสำมำรถ
ข้ึนไปชมวิวท่ีชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยท่ีชั้นน้ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นประเทศจีน และวิวพำโนรำมำของฝ่ังโค

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วดัอาม่า– เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - วหิารเซนต์ปอล – เวเนเช่ียน – เดอะ

  ปาริเซียน – จูไห่ 



ไทของมำเก๊ำ สำมำรถข้ึนชมวิวได้ตั้งแต่เวลำ 10.0-22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) สมควรแก่เวลำน ำท่ำน
เดินทำงกลบัสู่จูไห่   

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จำกนั้นนัง่รถผำ่นชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก ถนนเรียบชำยหำดท่ีสวยงำมแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบำลเมืองจู

ไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ย่ำงสวยงำมเหมำะส ำหรับพกัผ่อนหย่อนใจ และท่ีไดช่ื้อว่ำถนนคู่รัก ก็เพรำะว่ำ
ภำยในบริเวณถนนริมชำยหำดแห่งน้ีไดมี้กำรน ำเกำ้อ้ี หรือมำ้นัง่ซ่ึงท ำมำส ำหรับ 2 คนนัง่เท่ำนั้น จึงไดช่ื้อวำ่
ถนนคู่รัก ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของบรรดำคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหน่ี จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สำวงำมกลำง
ทะเลสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่ำวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล และชม
สินคำ้ยำประจ ำบำ้นของชำวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลำกหลำยแกน้ ้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม,้ แกริ้ดสีดวง, 
ฮ่องกงฟุต ฯลฯ  แวะใหท้่ำนไดเ้ยีย่มชม ไข่มุก ซ่ึงเป็นไข่มุกน ้ำจืดข้ึนช่ือของเมืองจีน   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น ำท่ำนแวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าไหมจีน ท่ีมีช่ือเสียงโดยเฉพำะผำ้ห่มไหมท่ีห่มอุ่นในหน้ำหนำว และ
เยน็สบำยในหนำ้ร้อน จำกนั้นเดินทำงสู่ สวนหยวนหมิงหยวน ซ่ึงเป็นสวนจ ำลองจำกสวนหยวนหมิงท่ีนคร
ปักก่ิง หลงัถูกท ำลำยโดยพนัธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหำยจนยำกแก่กำรบูรณะ พระรำชวงัหยวนหมิง
ใหม่ไดง้บประมำณก่อสร้ำงถึง 600 ลำ้นหยวน  สร้ำงข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลำงของ ภูเขำชิลิน ในเมืองจูไห่ 
ท ำให้สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขำท่ีเขียวชอุ่ม และมีพื้นท่ีครอบคลุมทะเลสำบขนำดมหึมำ 80,000 ตำรำง
เมตร ซ่ึงมีขนำดเท่ำกบัสวนเดิมในกรุงปักก่ิง ส่ิงท่ีท ำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีควำมแตกต่ำงกบั
สวนเก่ำท่ีปักก่ิง คือกำรเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมิง
หยวนใหม่ จึงถือได้ว่ำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ ำลองมำจำกสถำนท่ีในประวติัศำสตร์ มีคุณค่ำทั้งในแง่
วฒันธรรม ประวติัศำสตร์ และธุรกิจกำรท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดให้บุคคลเขำ้ชมตั้งแต่วนัท่ี 1กุมภำพนัธ์ ค.ศ.
1997 เป็นตน้มำ มีภูเขำโอบรอบทั้ง 3 ดำ้น ดำ้นหนำ้เป็นพื้นท่ีรำบ ส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ สร้ำงข้ึนเท่ำของจริงใน
อดีตทุกช้ิน  มีมำกกว่ำ 100 ช้ิน อำทิ เสำหินคู่ สะพำนข้ำมธำรทอง ประตูต้ำกง ต ำหนักเจ้ิงต้ำกวำงหมิง 
สะพำนเกำ้เล้ียว 
 
 

วนัทีส่อง ถนนคู่รัก– รูปป้ันหวหีน่ี – ยาบัวหิมะ – ไข่มุก - ผ้าไหมจีน  - สวนหยวนหมงิหยวน +โชว์ 

 



 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...เป็ดปักกิง่  
 จำกนั้นชม โชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซ่ึงใช้ผูแ้สดงกว่ำ 100 ชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยกำรแสดงชุดต่ำงๆ 

อำทิเฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนำน พระรำชพิธีปรำบดำภิเษก และกำรละเล่นต่ำงๆ อีกมำกมำย (หมายเหตุ: 
หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 
40 เหรียญ) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยแลว้เดินทำงสู่ วดัผู่โถว นมสักำรองคส์ังกระจำยเพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ นมสักำรเจำ้

แม่กวนอิม เพื่อควำมโชคดี นมสักำรองค์อมิตรพุทธเจ้ำเพื่อกำรมีสุขสวสัดีและนมสักำรพระพุทธเจ้ำ 4 
พระองค ์เพื่ออำยยุนืนำน จำกนั้นน ำท่ำนชม โรงงานผลติหยก ท่ีข้ึนช่ือของประเทศจีน  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น ำท่ำนชม SPLENDID OF CHINA ภำยในจ ำลองสถำนท่ีส ำคญัๆของเมืองจีนว่ำกนัว่ำเม่ือมำเท่ียวเมือง

จ ำลองจีนเพียงวนัเดียวก็สำมำรถเขำ้ใจประวติัศำสตร์อนัยำวนำนกวำ่ 5,000 ปี ของจีนไดท้นัที เพรำะท่ีน่ีได้
จ  ำลองสถำนท่ีส ำคญั ๆ ของจีนไวด้้วยกนัมำกมำย อำทิ ก ำแพง เมืองจีน กองทหำรดินเผำและมำ้ศึกของ
ของจ๋ินซีฮ่องเต ้พระรำชวงัฤดูร้อน พระรำชวงัโปตำลำจำกธิเบต รวมถึงสุสำนและหลุมฝังศพของบุคคล
ส ำคญัของจีนไม่วำ่จะเป็นกษตัริยห์วงต้ี เจงกิสข่ำน,ดร.ซุนยดัเซ็น นอกจำกน้ีในพื้นท่ีอนักวำ้งขวำงของเมือง
จ ำลองยงัมีอำหำรนำนำชนิดจำกมณฑลต่ำงๆ ของจีนไวใ้ห้เลือกล้ิมลอง รวมถึงซ่ึงกำรแสดงศิลปวฒันธรรม
จีนอนัตระกำรตำ และกำรจดัแสดงงำนหัตถกรรมท่ีสวยงำมซ่ึงสำมำรถซ้ือกลบัไปเป็นท่ีระลึกได้อีกดว้ย 
จำกนั้นทั้งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอนัตระกำรตำแสดงกลำงแจง้ใหช้มอำทิ แสดงกำรรบของชำวมองโกเลีย
และกำรต่อสู่ผำดโผนบนหลงัมำ้ และให้ท่ำนได้ชม หมู่บ้านวัฒนธรรม เป็นหมู่บำ้นท่ีจ ำลองชีวิต ควำม
เป็นอยู่ และวฒันธรรมของชนเผ่ำ น้อยใหญ่ของมณฑลต่ำงๆ ทั่วประเทศจีน กว่ำ 56 เผ่ำกำรแสดง
ศิลปวฒันธรรมจีนอนัตระกำรตำ และกำรจดัแสดงงำนหัตถกรรมท่ีสวยงำมซ่ึงสำมำรถซ้ือกลบัไปเป็นท่ี
ระลึกไดอี้กดว้ย จำกนั้นทั้งชมโชวศิ์ลปวฒันธรรมจีนอนัตระกำรตำแสดงกลำงแจง้ให้ชมอำทิ แสดงกำรรบ
ของชำวมองโกเลียและกำรต่อสู่ผำดโผนบนหลงัมำ้  

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารม้ือพเิศษ!! เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ีช้อปป้ิงสินคำ้รำคำถูกแหล่งใหญ่ของเซ่ินเจ้ิน LOWU CITYคนไทยรู้จกัในนำมมำบุญ

ครองเมืองไทยมีสินคำ้มำกมำยหลำยหมวดหมู่ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกส ำหรับคนท่ีท่ำนรักและตวั

วนัทีส่าม วดัผู่โถว -โรงงานผลติหยก - เซ่ินเจิน้ - SPLENDID OF CHINA – ช้อปป้ิงหลอวู่ 



ท่ำนเอง ไม่ว่ำจะเป็น เส้ือผำ้, กระเป๋ำ, นำฬิกำ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ไดเ้ลือกสรรมำกมำย ทุกช้ินลว้น
เป็นของเลียนแบบ 

 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ FX HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัทำนอำหำรเรียบร้อยแลว้เดินทำงสู่ ฮ่องกงโดยรถโค้ช จำกนั้นพำท่ำนสักกำระเทพเจำ้แชกง ณ วัดแชกง   

หมิว และให้ท่ำนหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบ จะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและ น ำแต่ส่ิงดีๆ มำให้ 
ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหวังต้าเซียน  เป็นวดัเก่ำแก่อำยุกว่ำ
ร้อยปี โดยชำวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทำงมำวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภำพแข็งแรง  ไร้โรคภยั พำท่ำนเยี่ยมชม 
โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังำนดีไชน์ท่ีได้รับรำงวลัอนัดบัเยี่ยม และใช้ในกำรเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุย้  น ำท่ำนชม ร้านยาสมุนไพร เป็นสินคำ้โอทอปทอ้งถ่ินของฮ่องกง ใหท้่ำนไดช้มยำจีน ซ่ึงถือเป็น
ภูมิปัญญำพื้นบำ้นของคนจีนในกำรใชย้ำรักษำโรค  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี ณ DUTY FREE ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือสินคำ้แบรนเนมต่ำงๆ  จำกนั้นอิสระให้

ท่ำนเต็มอ่ิมกบักำร ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ีสถำนีจิมซำจุ่ย    มีร้ำนขำยของทั้งเคร่ืองหนงั, 
เคร่ืองกีฬำ, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูปฯลฯและสินคำ้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตำมซอก
ตึกอนัซบัซ้อนมำกมำยมี SHOPPING COMPLEX ขนำดใหญ่ช่ือ OCEAN TERMINAL ซ่ึงประกอบไปดว้ย
หำ้งสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัอยู ่และมีทำงเช่ือมติดต่อกนัสำมำรถเดินทะลุถึงกนัได ้ 

 *อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย* 
 

 
 
 

วนัทีส่ี่   เซ่ินเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์ร่ี - ร้านยาสมุนไพร -        

  ช้อปป้ิงนาธาน – กรุงเทพ ฯ 



21.35 น.    บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD503 
23.20 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

***หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

คณะยืนยนัการเดินทางที ่9 ท่านมหีัวหน้าทวัร์ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
 เดก็มเีตยีง 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

31 ธ.ค. 60– 03 ม.ค. 61 19,999 19,999 18,999 5,500 

11-14 ม.ค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 
25-28 ม.ค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 

01-04 ก.พ. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 
03-06 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 
08-11 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 

10-13 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 

15-18 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 
16-19 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 

17-20 ม.ีค. 61 12,999 12,999 11,999 4,500 
22-25 ม.ีค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

23-26 ม.ีค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 
24-27 ม.ีค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

31 ม.ีค. – 3 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

20-23 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 
21-24 เม.ย. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

28 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 14,999 14,999 13,999 4,500 
03-06 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

10-13 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 
11-14 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 



12-15 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

17-20 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 
18-21 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 

19-22 พ.ค. 61 13,999 13,999 12,999 4,500 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 

• โรงแรมท่ีพกัท่ีอำจะมีกำรสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกคำ้เป็นหลกั 
• หมำยเหตุ ท่ีฮ่องกงมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือไดแ้ต่ถำ้ท่ำนใดไม่

สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลุกทวัร์ทั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.      
✓ ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำร พกัหอ้งละ 2 ท่ำนหรือ  3 ท่ำน  
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำย  
✓ ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร     
✓ ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
✓ ค่ำวซ่ีำกรุ๊ป (วซ่ีำหนำ้ด่ำน) เขำ้ประเทศจีน 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเด่ียวเขำ้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำหน้ำด่ำน (วีซ่ำกรุ๊ป) ผูเ้ดินทำง

จะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำวซ่ีำเพิ่ม ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำโทรศพัท์ทำงไกล ค่ำ

อินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่ำน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 



เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• ช าระเงินมัดจ าจ านวน 5,000 บาท /ต่อท่าน เพ่ือส ารองทีน่ั่ง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
   ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
   ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
   เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 

• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่นกัท่องเท่ียวสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนั จะตอ้งช ำระครบเตม็จ ำนวนเลย 
• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนั

 จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือ
 วำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบริษทัไม่รับยกเลิกกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงิน
ค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
ต่ำงๆ และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดงัน้ี 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ 
o ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 

• ทั้งน้ี ทำงบริษทัจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีได้จ่ำยจริงจำกค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้เน่ืองในกำรเตรียมกำรจดักำรน ำเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น กำรส ำรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน กำรจองท่ีพกัฯลฯ 

• กำรเดินทำงท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมำล ำ CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 



เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษทัจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่ำน 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีมีวซ่ีำ  แต่หำกทำงนกัท่องเท่ียวทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำก
กำรท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่ท่ีทำงบริษทัก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้ำหนังสือ
เดินทำงใหก้บัทำงบริษทัพร้อมกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทั้งน้ี บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิด
จำกควำมผิดของทำงบริษทั เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรปฏิวติั  อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำม
สูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

• อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีทำงบริษทัเสนอรำคำ ดงันั้น ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน ำติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตให้ถือไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุ
ภณัฑม์ำกกวำ่ท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

• เกำะฮ่องกงมีกฎหมำยห้ำมน ำผลิตภณัฑ์ท่ีท ำมำจำกพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้ำประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ 
เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นกำรป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมำจำกส่ิงเหล่ำน้ี หำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่ำปรับใน
อตัรำท่ีสูงมำก  

 


