
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัที ่1 กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา๊ - วดัอามา่ - ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล - เดอะ เวนี

เชยีน มาเกา๊ - เดอะ ปารเิซยีง มาเกา๊ – ดา่นกงเป่ย – จไูห ่                         (-/-/D) 

06.00 คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์ห ้

ค าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศมาเกา๊ไมอ่นุญาตให ้

น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

10.10 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) 

โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บน

เครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้

อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) (ตาม

เวลาทอ้งถิน่ จะเร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัมา่กอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวัดเกา่แก่

ทีส่ดุในมาเก๊า ค าวา่ "อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของค าวา่ "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สบืเนื่องมาจาก เมือ่

นักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึน้ฝ่ังทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวัดนี้ แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นวา่

เกาะนี้ชือ่วา่อะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จน

สดุทา้ย กลายเป็นมาเกา๊นีเ่อง  

น าท่านเดนิทางสู ่ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิใน

เขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายุ

ไตฝุ้่ นถลม่ในชว่งปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพยีงซากประต ูเดมิเคยเป็นโบสถส์ าคัญของมาเก๊า 

กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัยนัน้ เป็นหนึง่ในโบสถค์าทอลกิที่

ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี 

 

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูใน

มาเก๊า ภายในมหีอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมี

คาสโินทีนั่กพนันและนักทอ่งเทีย่วระดับไฮโซมาเลน่กันเพือ่ความสนุกสนาน มากกวา่เลน่เพือ่

ผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมขุ ตลอดจนมแีหลง่จับจ่ายระดับโลกรวมอยูใ่นทีเ่ดยีวกัน และยังมเีรอื

กอนโดลา่บรกิารส าหรับผูต้อ้งการลอ่งเรอืในบรรยากาศเวนสิ ประเทศอติาลี ่แบบจ าลองดว้ย

เชน่กัน ในส่วนที่เป็นตัวตกึ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีื้นทีม่ากถงึ 980,000 

ตารางเมตร สงู 40 ชัน้ จนไดรั้บการบันทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยูแ่บบเดีย่วๆทีใ่หญท่ีส่ดุ

ในเอเชยี และยังเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


ทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทีว่าด

ลวดลวยเอาไวอ้ยา่งวจิติรบรรจง ส าหรับพืน้ที ่ทีแ่บง่เป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตาราง

เมตร แบง่เป็น 4 โซนใหญ่ๆ  คอื Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ 

Phoenix พรอ้มกับเครือ่ง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครือ่ง และโต๊ะเลน่การพนันอกี 900 

โตะ๊ อกีทัง้ ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ ่ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวส้ าหรับการจัดงานพเิศษ 

เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษตา่งๆ และการแขง่ขันบาสเก็ตบอล เป็นตน้ และถา้ใครทีรั่ก

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ได ้

จัดแบง่พืน้ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้

แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทีต่ัง้อยูร่ายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมอืงเว

นสิ ประเทศอติาล ีพรอ้มกับเรอืกอนโดลามากกวา่ 50 ล า ส าหรับนักท่องเทีย่วทีต่อ้งการ

ลอ่งเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลาเหลา่นี้ จะลอ่งไป

ตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยูภ่ายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกับทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และ

ทีโ่ดดเด่นทีส่ดุในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆนอ้ยใหญ ่จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวันลมืคนืกันไปเลยทเีดยีว (ยังไม่รวม

คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอืน่ๆ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับระดับ

การใหบ้รกิารทีท่า่นตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร)์ บรเิวณเดยีวกัน จะเป็น 

เดอะ ปารเีชยีง มาเกา๊ (The Parisian Macao) หรอืทีรู่จั้กกันในนามของ หอไอเฟลแหง่

เมอืงมาเกา๊ ทีน่ีจ่ าลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส มาตัง้ไวท้ีห่นา้โรงแรม ซึง่มี

ขนาดเล็กกวา่ของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสงูเทยีบไดก้ับตกึ 33 ชัน้ บนหอไอเฟลแหง่นี้ มี

รา้นอาหารสดุหรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตัวเมือ่ปลายปี 2016 เพือ่เฉลมิฉลอง ปี 2017 ทีน่ี่มี

หอ้งพักสงูสดุถงึ 3,000 หอ้ง ไมร่วมสว่นตา่งๆ ของโรงแรมตัง้แตส่ปา Health Club สระวา่ย

น ้า คาสโิน และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ั่ง ตกแต่งอยา่งหรูหราลงตัวสไตลอ์ติา

เลยีน สมกับเป็นโรงแรมคาสโินที่แทจ้รงิ โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความงดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลกูสรา้ง

ชือ่กอ้งโลกอยา่งหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซือ้ตั๋วทีช่ัน้ 5 ในรา้นขายของทีร่ะลกึ Shop 550 

(ยังไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต ์โดยจะมคีา่ใชจ้า่ยในการชึน้ไปชมววิในชัน้ตา่งๆ ดังนี ้Weekdays ตั๋วชม

ววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญร่าคา 168 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมววิ

ในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญร่าคา 98 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends 

(เสาร ์, อาทติย ์และวันหยดุ) ตั๋วชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญร่าคา 188 MOP , เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญร่าคา 118 MOP , เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี ราคา 88 MOP) 

 เดนิทางสูจ่ไูห ่โดยรถโคช้ปรับอากาศผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งรับสมัภาระและดแูลสัมภาระ

ผา่นดา่นดว้ยตัวท่านเอง (ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่น

และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 

นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ไดรั้บการยกย่องจาก

สหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี” 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่      Yongfa Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   

 



   
 

วนัที ่2   จไูห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี ่- ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ / ไขม่กุ - รา้นผา้ไหม - 

สวนหยวนหมงิหยวน หรอื พระราชวงัฤดรูอ้นโบราณ - พเิศษ !! โชวว์ฒันธรรม และ 

เมนเูป็ดปกัก ิง่                                                                      (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลยีบชายหาดที่

สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไหไ่ดต้กแตง่ภมูทัิศน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนริม

ชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนน

คูรั่ก ปัจจบุันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกันมากมาย  

ผา่นชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลาง

ทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซยีงหู สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตทราย เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนีสาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ 

ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บ่งบอกถงึ

ความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่น่ันเอง ไม่วา่ใครไปเมอืงจูไห่ ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไป

เยีย่มเธอ  

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรจนี บวัหมิะ และ ครมีไขมุ่ก (Herb Shop / Snow 

Lotus / Pearl Cream ) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจูไห ่ท่านสามารถเลอืกซือ้เพือ่

เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ท่านจะไดช้มวธิกีารผลติผา้ไหมแบบชาว

พืน้เมอืงจไูหท่ีม่ขีัน้ตอนการผลติทีพ่ถิพีถัินทกุขัน้ตอน ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก

ไดท้ีน่ี ่และใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ รา้นหยก (Jade Shop) ของเมอืงจนี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมนเูป็ดปกัก ิง่ 

 

   
จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เสมอืนเดนิอยูใ่น LOWU 

CENTRE ทา่นจะสนุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนดเ์นมดังตา่งๆ 

หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถงุเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดับส าหรับคณุผูห้ญงิ 



น าทา่นเดนิทางสู ่สวนยวนหมงิหยวน หรอื พระราชวงัฤดรูอ้นโบราณ (Old Summer 

Palace) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ ปัจจบุันหากลา่วถงึพระราชวงัฤดู

รอ้นก็จะหมายถงึอีเ๋หอหยวน แตส่มัยกอ่นพระราชวงัฤดรูอ้นตัง้อยูท่ีห่ยวนหมงิหยวนมากอ่น 

แตห่ลังจากถกูเผาท าลาย พระราชวงัฤดรูอ้นจงึถกูสรา้งใหมท่ีอ่ ีเ๋หอหยวนพระราชวงัฤดรูอ้นที่

หยวนหมงิหยวนถกูสรา้งขึน้ในปี 1707 สมัยจักรพรรดคิางซ ีและถกูเผาท าลายลงในปี 1860 

จากการบกุของกองทัพองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ทีส่องปัจจบุันหยวนหมงิหยวนเหลอื

เพยีงซากปรักหักพังทีเ่ป็นรอ่งรอยของพระราชวงัเกา่ โดยซากทีเ่หลอืนัน้มแีตพ่ระราชวงัสว่น

ทีส่รา้งเป็นแบบยโุรปซึง่ใชห้นิสรา้งเทา่นัน้ สว่นอาคารแบบจนีดัง้เดมิ ซึง่ใชไ้มส้รา้งนัน้ไม่

เหลอืซากเลย จนท าใหค้นคดิวา่พระราชวงัทีน่ีแ่ตเ่ดมิเป็นแบบยโุรป ทัง้ทีจ่รงิๆสว่นนีเ้ป็นเพยีง

สว่นนอ้ย แตพ่ืน้ทีส่ว่นใหญปั่จจบุันเป็นสวนสาธารณะทีก่วา้งใหญ ่รัฐบาลจนีเคยมแีผนทีจ่ะ

สรา้งพระราชวงัในหยวนหมงิหยวนขึน้มาใหมเ่หมอืนกับทีท่ ากับสิง่กอ่สรา้งหลายแหง่ในปักกิง่ 

แตส่ดุทา้ยกต้ัดสนิใจเหลอืซากเอาไว ้เพือ่เก็บไวเ้ป็นความทรงจ า บรเิวณทีเ่รยีกรวมๆวา่

สวนสาธารณะหยวนหมงิหยวนนีท้ีจ่รงิแบง่เป็นสามสว่นใหญ่ๆ  คอื หยวนหมงิหยวน ฉี่ชนุ

หยวน และ ฉางชนุหยวน ปัจจบุันทางเขา้หลักของทีน่ีอ่ยูท่ีฉ่ี่ชนุหยวน 

น าท่านชมโชว ์วฒันธรรมจนี (Traditional Show) โชวแ์สง ส ีเสยีง ซึง่มผีูแ้สดงกวา่ 

100 ชวีติ ซึง่เป็นโชวป์ระกอบการแต่งกายต่างๆ อาทเิชน่ เฉียนหลงฮ่องเตท้่องเจียงหนาน 

พระราชพธิปีราบดาภเิษก และการละเลน่ในพระราชพธิตีา่งๆ (หมายเหต ุ: หากกรณีทีฝ่นตก 

หรอืเหตุสดุวสิัย ไม่สามารถชมโชวไ์ด ้ทางบรษัิทฯ ขออนุญาตปรับเปลีย่นโปรแกรมหรอืคนื

เงนิคา่ชมโชว ์ตามอัตรากรุ๊ปเป็นการทดแทน) 

ค า่          บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่      Yongfa Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   

 

วนัที ่3    วดัผูโ่ถว - รา้นหยก - หมูบ่า้นชาวจนีพืน้เมอืงโบราณทีส่วยงาม - หมูบ่า้นวฒันธรรม - 

เซนิเจ ิน้ - หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์พเิศษ !! เมนเูป๋าฮอื และ ไวนแ์ดง       (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัผู่โถว หรอื วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอัน

ศักดิส์ทิธิข์องพระโพธสิัตวก์วนอมิ พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธสิัตวม์มีากมาย พระ

โพธสิัตวก์วนอมิคอือวตารหนึง่หรอืภาคหนึง่ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิัตวก์วนอมิ

เป็นมหาบรุษุ เมือ่เสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิัตว์

กวนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปางพันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น 

“เจา้แมก่วนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนีย้” เป็นตน้ เชือ่กันวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยู่

ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิ ์ บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 

พระสงฆร์ูปหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิกลับ

มาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแหง่หนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่องคเ์จา้

แม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงคจ์ะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิ เกาะแหง่นีจ้งึกลายเป็นทีต่ัง้ของปชูนยีสถานอันศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทับของเจา้

แมก่วนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแหง่นี้คอื “เกาะผูถ่่อซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภ่เูขาพระ

พทุธอันยิง่ใหญข่องจนี 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หลอ่หวู ่ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร ์(Lowu Shopping Center) 

 แหลง่ละลายทรัพยข์องนักชอ้ปป้ิง เป็นหา้งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ของเมอืงเซนิเจิน้  

แหล่งชอ้ปป้ิงที่ดงึดูดขาชอ้ปทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของ

เมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบา้นเรา ตกึสูง 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมีสนิคา้พื้นเมือง



มากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่เป็นสนิคา้เลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่หอ้ชือ่ดังๆ 

ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี ่หลยุส ์วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ี่มวีางขาย

ใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย ราคากระเป๋าใบละ 100 หยวนก็ม ีแตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท ของไทย

แน่นอน สว่นนาฬกิาขอ้มอื ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300 หยวน เงนิไทยก็

ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และดว้ยความที่สนิคา้เลยีนแบบของจรงิเหล่านี้มคีวาม

คลา้ยคลงึเหมอืนกันกับของจรงิเป็นอย่างมาก เหมือนกันแทบจะทุกกระเบียดนิ้ว เรียกว่า

เหมอืนกันอยา่งกับแกะก็วา่ได ้แยกไมอ่อกเลยเวลาเอาของจรงิกับของเลยีนแบบมาเทยีบกัน 

จงึท าใหส้นิคา้เลยีนแบบเหลา่นีข้ายดบิขายดเีป็นอยา่งมาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวจนีพืน้เมอืงโบราณทีส่วยงาม (Splendid of China) เป็น

สวนสนุกรวมทัง้สองพืน้ที ่(Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village

) รูปแบบของสวนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวัตศิาสตร์วัฒนธรรมศลิปะสถาปัตยกรรมโบราณ

ประเพณีและนสิัยของชาตติ่างๆ เป็นสวนสาธารณะทีม่ทีวิทัศน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก

ในปริมาณของภาพจ าลองที่ท าซ ้า อุทยานไดรั้บการพัฒนาและจัดการโดย บริษัท การ

ทอ่งเทีย่วและการทอ่งเทีย่วรายใหญ ่China Travel Service 

หมูบ่า้นชาวจนีทีส่วยงาม  

 

   
 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรม (Cultural Village) เป็นศนูยแ์สดงชวีติความเป็นอยู่

และวัฒนธรรมของชนเผ่านอ้ยใหญ่ ทีก่ระจายตามมณฑลต่างๆ ท่ัวประเทศจีน ที่ใหญ่ทีสุ่ด

ภายในหมู่บา้นวัฒนธรรมมทีีอ่ยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สรา้งเท่าขนาดจรงิ 24 แห่ง จาก

ทัง้หมด 56 เผา่ท่ัวประเทศ ท่ามกลางมวลไมแ้ละสายน ้าทีร่่มรื่นสวยงามมชีนเผา่เจา้ของบา้น

ใหก้ารตอ้นรับ มกีารแสดงกจิกรรม ประจ าเผา่ใหช้ม เชน่ การเย็บปักถักรอ้ย การท าขนม การ

รอ้งร าท าเพลง พรอ้มทัง้ชมโชวศ์ลิปวัฒนธรรม จนีอันตระการตาน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนิ

เจ ิน้ หรอื ซ าจ ัน่ , ซมิจุ่ม (Shenzhen) เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกจิพเิศษของมณฑล

กวางตุง้ ประเทศจนี เมอืงเซนิเจิน้ เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮ่องกง มพีืน้ที ่

2,020 ตารางกโิลเมตร เซนิเจิน้แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื เขตเมอืงเซนิเจิน้ เขตเศรษฐกจิ

พเิศษเซนิเจิน้ และเขตมณฑลเซนิเจิน้ สมัยก่อนเมอืงเซนิเจิน้เป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมง 

เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ไดถู้กคัดเลอืกใหเ้ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษท าใหม้คีวามเจรญิ และความ

ทันสมัยภายในเมอืงนี้มากขึน้ มกีารจัดตัง้ตลาดหลักทรัพย ์อาคารส านักงาน โรงแรม และสิง่

ปลกูสรา้งตา่งๆ พรอ้มทัง้จ านวนประชากรก็เพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! เมน ูเป่าฮือ้ + ไวนแ์ดง 

พกัที ่     FX Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


   
 

วนัที ่4    เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง - วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน – รา้นจวิเวอรี ่- จมิซาจุย่ - ถนน

นาธาน – มาเกา๊ – สนามบนิมาเกา๊                                                             (B/L/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

      น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอ่งกง (Hong Kong) โดยรถโคช้ มชีือ่อยา่งเป็นทางการวา่ เขต

บรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative 

Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ังทางใตข้อง

ประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น ้าจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกง

เป็นทีรู่จั้กในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และ

ประชากรกว่าเจ็ดลา้นคน เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก 

ประชากรฮอ่งกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุม่อืน่ ประชากรสว่นใหญท่ีพู่ด

ภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุง้ที่อยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนี

สงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจนีแผน่ดนิใหญต่ัง้แตค่รสิตท์ศวรรษ 1930 

น าท่านเดนิทางสู ่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ต่างปกครองกันเองและมกีารต่อสูเ้พือ่ชว่งชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ 

ศาลของทา่นแชกง ซึง่มปีระวตัเิลา่ตอ่กันมาวา่ ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่

ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลทีก่ลา้หาญในกองทัพ

ของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ัญลักษณ์รูปกังหัน 4 

ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้ มีความเชื่อว่าเมื่อพกพา

สญัลักษณ์รปูกังหันนีไ้ป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนีจ้ะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจ

เขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชื่อเสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจงึเป็น

ต านานมาจนทกุวนันี ้เมือ่ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่กา่แกแ่ละอนุรักษ์

โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรอืนใหม ่วัดเรอืนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที ่

50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึง่

ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว 

ประชาชนทีเ่ขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรอืที่เรยีกวา่ "กังหันน าโชค" เพือ่หมุนแต่ส ิง่ดีๆ  

เขา้มาในชวีติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพื่อความเป็นสริิ

มงคล  

วธิสีกัการะบชูาเทพเจา้ทีว่ดัแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่จุดทีจ่ะไหวน้ี้ จะอยู่กลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพร

เทพเจา้แชกง ทางวดัจะจัดเป็นชดุ ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ้า่ย 38เหรยีญ ใน

ชดุนัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธปูมังกรสแีดง 3 ดอก , ธปูดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธปูเสร็จ

แลว้ ท่านสามารถยืน่ธปูชดุนี้ใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยจุดไดเ้ลย ระหวา่งรอเจา้หนา้ทีจุ่ดธปู ใหเ้ราน า



กระดาษไหวเ้จา้ที่ไดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพือ่สะเดาะ

เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าสิง่ดีๆ เขา้มา น าพาสิง่ไมด่อีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้ ) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด แลว้บอก

วตัถปุระสงคท์ีม่าท าบญุวดันี ้ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลับมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธปู  

3. ใหเ้ราปักธปูมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อกีครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธปูทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธปูอยูก่ าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้อ่น 3ดอก เพือ่ไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ  ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ กอ่นทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้น

ใน 

วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลังจากจดุธปูไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะทา่นดา้นใน และยนือยูเ่บือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของทา่นแชกง พรอ้มธปู 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้

ทา่น อยา่งมุง่มั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมนุกังหัน ทีอ่ยูส่องดา้นขา้งๆ รปูป้ันทา่นแชกง 

2. วธิหีมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ทีเ่ราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันน า

โชค" จะหมนุแตส่ ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการทีถ่กูบอกตอ่ คอื หมนุตามเข็มนาฬกิา 3 

ครัง้ 

3. กอ่นทีจ่ะออกจากวัดอยา่ลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังท่ัว

ฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระกอ่นเทีย่ง ใหต้รีะฆังกอ่นตกีลอง แตห่ากเราไปไหวต้อน

บา่ย ใหต้กีลองกอ่นตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดับพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 

4. ผูท้ี่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบ

กระถางธปู 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแตส่ ิง่ทีด่ ีๆ  เขา้มา 

5. ส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใสใ่นรถเข็น มจีุดใสอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถ

ไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่ว่ยน าไปท าพธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดไหว ้

พระสละโสด และเสีย่งเซยีมซสีดุแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

เซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิพีถัิน วัดจีนขนาดใหญ่

ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวังตา้เซยีน ย่านชักอัน 

ประเทศฮอ่งกง ซึง่วัดแหง่นี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลัก

ของวัดคอืเทพหวังตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมคีู่ไม่ใช่การขอความรักจาก

เทพเจา้องคน์ี้แต่อย่างใด แต่เป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ย

แดง หรอืเทพเจา้หยกโหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทร์อยู่ดา้นหลังประทับอยู่ ซ ึง่

ชาวจีนตอ้งมาขอพรความรักกันทีน่ี่ โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้ว

เอาไวไ้มใ่หห้ลดุระหวา่งพธิ ี

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


  

 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือกซือ้ 

เครือ่งประดับทีส่วยงาม ไม่เหมอืนใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรัก หรือเลอืกซือ้เป็น

ส าหรับเสรมิดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มลีักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมทีม่ี

ชือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมกันท่ัวโลก ทีถ่อืก าเนดิขึน้ทีน่ี ่

จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ย่าน จมิซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนาธาน 

(Nathan Road) ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากท่ัวทุกมุมโลกท่านจะได

เลือกซื้อสินคา้ประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือ

งบประมาณเท่าใด ศนูยการคา้ชัน้เลศิของฮอ่งกงแหง่นี้ มทีุกสิง่ทีค่ณุตอ้งการ ศนูยก์ารคา้

ทีก่วา้งขวางเหลา่นี้เป็นแหลง่รวมหอ้งเสือ้ จ าหน่ายสนิคา้แยรนดเ์นม จากดไีซเนอรช์ือ่ดัง

จากท่ัวทกุมมุโลก อกีทัง้ยังเป็นที ่ทีค่ณุ สามารถจะอิม่เอมกับอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรู

เลือกอร่อยกับรา้นอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกชอ้ป ป้ิงที่ โอเชี่ยน เทอร์มนัิล 

(Ocean Terminal)  แหลง่รวม สนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชม และชอ้ป

มากกวา่ 700 รา้น เชน่ Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , DKNY , Mark & 

Spencer หรอืเลอืกซือ้ของฝากใหค้ณุนอ้งๆ หนูๆ ไดท้ี ่Toy’s R Us 

น าทกุทา่นขา้มดา่นสูเ่มอืงมาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาน่ังเรอืประมาณ 50 นาท ี 

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิมาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครอง

พเิศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

กรุณารับประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหาร

และเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 



   

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศ

ตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เครือ่งบ ิ

นราคา

ทา่นละ 

17 - 20 พฤษภาคม 2561 7,999 10,999 10,999 4,500 6,999 

561 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,200 บาท / ทรปิ / ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก 

และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ด ้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 

 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท **  

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ทีอ่อก

จากส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 



** อตัรานี ้ยงัไมร่วม คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวี

ซา่อกีคร ัง้ (เนือ่งจากทางประเทศฮอ่งกง ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงใหก้บั

คนไทยส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคไ์ปพ านกัระยะส ัน้เพือ่การทอ่งเทีย่วในประเทศฮอ่งกงไมเ่กนิ 

30 วนั) กรณีมกีารประกาศใหย้ ืน่ขอวซีา่กระทนัหนักอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144) จะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยืน่ธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 บาท 

(ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วนัท าการ) 4,150 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่นพเิศษ) โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี 

** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ูธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะที่

ตอ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดย

ละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีที่

โปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ **  

 

** ประกาศจากสายการบนิ Air Asiaกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮอ่งกง 

โดยสายการบนิ Air Asia แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าใหล้กูคา้

ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋

ขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี อกีท ัง้ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศฮอ่งกงเรยีกเก็บ

เพิม่ และหรอื ลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตาม

วนัทีเ่ดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิเดมิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบการท างานแบบ

เด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี*้* 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป และ กลับตามรายการทีร่ะบ ุชัน้ Economy Class รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามันทกุแหง่ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ 

 คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์

การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและ

ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม   



 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิใบใหญ่ ตามเงือ่นไขทีท่างบรษัิท 

กับ สายการบนิ Air Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทกุทา่น โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้

ท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึน้เครื่อง มนี า้หนกัไม่เกนิ 7 

กโิลกรมั เทา่นัน้ 

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 

คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางประเทศฮอ่งกง ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีม่ ี

ความประสงคไ์ปพ านักระยะสัน้เพือ่การท่องเทีย่วในประเทศฮอ่งกงไมเ่กนิ 30 วัน) กรณีมกีาร

ประกาศใหย้ืน่ขอวซี่ากระทันหันก่อนการเดนิทาง จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละประมาณ 2,000 

บาท โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ ท่าน

ละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,200 

บาท/ทรปิ/ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็ก

อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้นีท้่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด ้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

× คา่วซีา่กรุป๊หนา้ดา่นเขา้จนี ราคา 1,500 บาท (ไมใ่ชว่ซีา่เด ีย่วตดิเลม่) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครั้ง ทั ้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์

มลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 

ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลืออย่างนอ้ย 6 

เดือน ณ วันเดนิทางกลับถงึประเทศไทย และจะตอ้งมีหนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับ

ประทับตราทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เนือ่งจากการทอ่งเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่นที่

ทา่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร  

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่

หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคน

ออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นญุาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรณุาตรวจสอบสภาพ

หนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุ 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ 

ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบนิ จะสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออก

กอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

- เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตั๋วเครือ่งบนิชนดิราคาพเิศษ (กรุ๊ป) 

ราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น 

ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่าย

การบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตทั่ง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน ได ้

น่ังดว้ยกัน อยา่งทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนินการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืไดบ้างสว่น) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเทา่นัน้  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อาจอยูค่นละชัน้ 

คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยูก่ับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่วา่จะ

ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบรษัิท) โดยทาง

บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 



- กรณีทีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง 

สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภัีย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของ

การบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

- หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับ

ทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การ

น าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเทีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร ์มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถ

จัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้

แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง 

Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 

1 หอ้งพักเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรือ หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ตามจรงิทัง้หมด  



- บรกิารน า้ด ืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดืม่แจก 

- ในกรณีทีต่อ้งท าวซีา่ขา้มดา่นจนีจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,000 บาท (ปรกตใิชว้ ี

ซา่กรุป๊) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้ม

ช าระเงนิเต็มจ านวน หลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลักฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบชุือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ที่

ทา่นสะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีูปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ะดวกใหต้ดิตอ่

กรณีทีท่า่นไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รีปูถา่ย และ ขอ้มลูผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจน

มาใหท้างบรษัิทฯ ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิหรอื บัตร

เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น



สทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีที่

กระเป๋าของทา่นไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี า้หนกัไมเ่กนิ 

7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 

นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไมส่ามารถ

น าของเพลง และ ของมคีนขึน้บนเครือ่งได ้กรณีที่ท่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใส่

กระเป๋าเพื่อโหลดลงใตท้อ้งเครื่อง หากไปถงึด่านตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋าถอืขึน้บน

เครือ่งบนิ ทา่นจะตอ้งทิง้วตัถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อุปกรณ์ทีม่แีบตเตอรีทุ่กชนดิ กรมการขนส่งทางอากาศ

ระหวา่งประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกีย่วกับการน าแบตเตอรี่

ข ึน้บนเครือ่งบนิ หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ แต่

สามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืขึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจดุังนี้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 10 Wh สามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดไ้มร่ะบจุ านวนชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า ตัง้แต ่20,000 – 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh.) 

สามารถน าขึน้เครือ่งได ้ทา่นละไมเ่กนิ 2 ชิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh (หรอืมากกวา่ 160 Wh) ไมอ่นุญาต

ใหน้ าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

 กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้

ต า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับภาระส่วนของค่าใชจ้่ายที่สัมภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บ

เพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี , สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศฮอ่งกง 

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศฮอ่งกง ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับจาก

ประเทศฮอ่งกง และมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศฮ่องกงจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 30 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศฮอ่งกง มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

** หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั ** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 


