
 
 

 

วนัที� รายละเอยีดการทอ่งเที�ยว มื�ออาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

D1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วัดอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์

เวเนเชี&ยน – รา้นขนมพื*นเมอืงมาเกา๊ –  ฮอ่งกง - / - / D HKG PANDA HOTEL OR SML 

D2 ฮอ่งกง – วัดแชกงหมวิ(วัดกังหัน) – หาดรพีลัสเบย ์– โรงงานจวิเวอรี& – ชอ๊ปปิ*งจมิซาจุ่ย B / L / D LANDMARK HOTEL OR SML 

D3 
จูไห ่– รา้นบัวหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – วัดผุถ่อ่ – ชอ้งปิ*งกงเป๋ย – พระราชวังหยวนหมงิ – ชม
โชวห์ยวนหมงิหยวน – พเิศษ!!เมนูเป๋าฮื*อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง B / L / D LANDMARK HOTEL OR SML 

D4 จูไห ่– ถนนคูรั่ก – จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – รา้นหยก – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ B / L / -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล ์โหลดกระเป๋าได ้�� กิโลกรมั 

สะสมไมล ์ROP ได ้บรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง 
� ชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั *งอยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิKทั *งองค ์
� สกัการะ วดัอามา่ หรอืที&คนใหญรู่จั้กกนัในนามของ เจา้แมท่ับทมิ 
� ชอ้ปปิ*ง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
� เดอะเวเนเชี�ยน  โรงแรมคาสโินสดุหรขูองมาเกา๊ 
� ชมวดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) สิ&งศักสทิธิKที&นยิมที&สดุในฮอ่งกง 
� ชม REPULSE BAY หาดทรายรปูจันทรเ์สี*ยว 
� ชอ๊ปปิ*ง ยา่นจมิซาจุย่และโอเซี�ยนเทอรม์นิอล สนุกสนานกบัการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษ 
� ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึ&งเป็นถนนเลยีบชายหาดที&แสนจะโรแมนตกิ 

มาเกา๊ – ฮ่องกง - จไูห่ 4 วนั 3 คืน 
เดินทางเดือน มิ.ย.- ก.ค. ./ 



  

 

 

 

� ชอ้ปปิ� งตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ*งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ 
� พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึ*นแทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ&ง 
� โชวส์ดุอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ที&จะบอกเรื&องราวประวตัศิาสตรข์องจนี 
� พเิศษ!!! เมนเูป๋าฮื�อ และไวนแ์ดง 

 

วนัที� 1 
กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์

เวเนเชี�ยน – รา้นขนมพื�นเมอืงมาเกา๊ – ฮอ่งกง 
 
07.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์E  

ของสายการบนิ Thai Smile (WE) พบเจา้หนา้ที&คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ*นเครื&อง 

10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิาเกา๊ โดยเที&ยวบนิที& WE670 (บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&อง) 
 

 
 
 

 
14.35 น.  เดนิทางถงึท่ามาเก๊าเมืองที&มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี*ยนเป็นชนชาต ิดั *งเดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที& 
16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี*เพื&อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่น
แถบนี*ที&สําคัญคอืชาว โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรม ของ
ชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงที&มี&การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้่าเป็น  ยุโรปใจกลางเอเชยี มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บน
ชายฝั&งทะเลดา้นตะวัน ตกของสามเหลี&ยมปากแมนํ่*าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตุเกสนาน ถงึ 
400 ปีวถิชีวีติดําเนนิการไปอยา่งเรยีบงา่ยจนกระทั&งวันที&โปรตเุกสพลกิประวัตศิาสตรด์ว้ยการทําพธิสีง่มอบมา
เก๊าคนืใหก้ับสาธารณรัฐประชาชนจนีเมื&อวันที& 19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั*นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหนึ&งใน
เขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพทางการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึ&งประเทศ 
จากนั*นนําทา่นเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั *งอยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิKทั *งองคท์คีวามสงู 
1.8 เมตร นํ*าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั *งอยูบ่นฐานดอกบวัขนาดใหญ ่มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองของ
องคเ์จา้แมก่วนอมิจะรับกบัแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รปูปั*นเจา้แมก่วนอมินี* สรา้งขึ*นโดยชาวโปรตเุกสครั *ง
เมื&อโอกาสที&โปรตุเกสคนืฮอ่งกงใหแ้กท่างการจนีเพื&อเป็นสัญลักษณ์ใหก้ับคนรุ่นหลังไดช้ม จากนั*นนําท่าน
เดนิทางสู่ วดัอามา่ หรอืที&คนใหญ่รูจั้กกันในนามของ เจา้แมท่ับทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูป
เรอืสําเภา เพื&อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจา้แม่อามา่ขึ*นมายันมาเก๊าเมื&อครั *งอดตี บรเิวณหนา้วัดมรีูปปั*นสงิโต
ตั *งอยู ่2 ตัว ซึ*งวัดแห่งนี*จะมผีูค้นไปศักการะตลอดทั *งปี จากนั*นนําท่านสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี*ถูก
สรา้งขึ*นราว ค.ศ.1602 ใหค้รั *งแรกที&สรา้งเสร็จมีความตั *งใจใชเ้ป็นโรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของ
ชาวตะวันตกในดนิแดนที&หา่งไกล แตห่ลังจากนั*นราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมค้รั *งใหญ่มคีวามรุนแรงมาก 
ทําใหเ้กดิความเสยีหายต่อตัวโบสถท์ั *งหมด จนเมื&อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศมาเก๊าไดเ้ขา้มาทําการบรูณะ
ใหมค่งเหลอืไวเ้พยีงประตหูนา้และบนัไดทางเขา้เพยีงเท่านั*น ดา้นหลังของโบสถจั์ดเป็นพพิธิภัณฑท์างดา้น
ศาสนา นําทา่นชอ้ปปิ*ง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย เสื*อผา้แฟชั&นสดุชกิ ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจาก
ทั&วทกุมมุโลก มากกวา่ 300 รา้น ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที&ระลกึ เครื&องประดับ ถูกใจขาชอ้ป
อยา่งแน่นอน หรอืถา้หากใครที&อยา่งนั&งชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีัตตาคาร กว่า 40 รา้น เซนาโดส้แควรม์คีวาม
โดดเดน่อยา่งมาก พื*นถนนปลูาดดว้ยกระเบื*องเป็นลอนๆ ราวกบัอยูใ่นทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถงึรูปทรงอาคาร
รา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเดน่สะดดุตา หากแมใ้ครที&ไมอ่ยากชอ้ป แคไ่ดม้าถา่ยรปูก็มคีวามสขุแลว้ 
จากนั*นนําท่านสู่ เดอะเวเนเชี�ยน โรงแรมคาสโินสุดหรูของมาเก๊า มหีอ้งรับรองนักท่องเที&ยวกว่า 1000 
หอ้ง  พเิศษ...หากใครอยา่งอยา่งสมัผัสบรรยายกาศแบบอติาล ีตอ้งลองลอ่งเรอื กอนโดล่า (คา่ทวัรไ์มร่วม
คา่บรกิารลอ่งเรอื) และมบีอ่นคาสโินที&นังเสี&ยงโชคจากทั *วโลกมาลองเสี&ยงโชค นอกจากนั*นหากใครที&ไม่
อยากเลน่การพนัน ภายใน เดอะเวเนเชี&ยนก็มรีา้นคา้ใหช้อ้ปปิ*งรวมถงึรา้นอาหารใหเ้ลอืกของชมิลองทานอกี
ดว้ย นําท่านสู่ รา้นขนมพื�นเมอืงมาเก๊า รา้นคา้ใหญ่ที&รวมสิ&งของพื*นเมอืงที&มเีอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น 
ขนมผัวจ๋า เมยีจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากนี*ยังเป็นแหล่งรวมสนิคา้นําเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลยีที&ราคาถูก 
เนื&องจากมาเก๊าเป็นเมอืงปลอดภาษี ดังนั*นหากใครที&รับประทานยาบํารุงอยูแ่ลว้ ซื*อที&รา้นคา้นี*จะไดร้าคาถูก
เหมอืนซื*อที&ประเทศตน้ทางจรงิๆ ตัวอยา่งสนิคา้ชื&อดังไดแ้ก ่นํ*ามันตับปลาฉลามทะเลลกึบํารุงสมอง และยา



  

 

 

 

บํารุงนมผึ*ง ที&มสีรรพคุณบํารุงอายวุัฒนะและบํารุงผวิพรรณใหเ้ต่งตงึ หรอืครมีรกแกะชื&อดังที&คนไทยนยิมใช ้
บํารงุผวิหนา้  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 
 
20.00 น. จากนั*นนําทา่นเดนิทางไปยงัทา่เรอืเฟอรี& เพื&อเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  

 
พักที& PANDA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงฮอ่งกง 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติ�มซํา ณ ภตัตาคาร (2) 
 

จากนั*นนําทา่นสูว่ดัแชกงหมวิ (วดักงัหนั) เมื&อ 300 กวา่ปีที&แลว้เดมิที&วัดนี*เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที&เกา่แกแ่ละ
อนุรักษ์โบราณสถานซึ&งอยูท่างดา้นหลังของเรอืนใหม่ วัดเรอืนใหมส่รา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื*อที& 50,000 
ตารางฟตุ ดา้นในมรีูปปั*นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ&งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี* ซ ึ&งทาง ดา้นขา้งมอีาวุธรบของ
ทหารแบบโบราณ และมกีงัหันอยูห่ลายตัว มกีลองดา้นละตัว ประชาชนที&เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมนุกังหัน หรอื 
ที&เรยีกว่า กังหันนําโชค เพื&อหมุนแต่สิ&งด ีๆ เขา้มาในชวีติ และปัดเป่าสิ&งที&ไมด่อีอกไป โดยความหมายของ 
ใบพัดทั *งสี&ดังนี* ใบที& 1. เดนิทางไปไหนมาไหนปลอดภัย ใบที& 2. สขุภาพแข็งแรง อายยุนื ใบที& 3. โชคลาภ 
เงนิทองไหลมาเทมา ใบที& 4. คดิหวังสิ&งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ และกอ่นที&ท่านจะออกจากวัดอยา่
ลมืจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสนั&นเพื&อความเป็นสริมิงคล จากนั*นนําท่านชมหาดทราย REPULSE BAY หาด
ทรายรปูจันทรเ์สี*ยวแหง่นี*สวยทสีดุแห่งหนึ&ง และยังใชเ้ป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรไ์ปหลายเรื&องมรีูปปั*น
ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึ&งทําหนา้ที&ปกป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยที&
ทอดยาวลงสู่ชายหาด นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื&อเป็นสริมิงคล ขา้ม
สะพานต่ออายุ นําท่านสู่ โรงงานจวิเวอรี� ที&โด่งดังที&สุดบนเกาะฮ่องกงของ บรษัิท ฮ่องกง จวิเวลรี& กรุ๊ป 
จํากัด ไดเ้กดิแรงบันดาลใจ นํากังหัน มาพลกิแพลงเป็น จี* ลอ้มเพชร โดยเชญิซนิแสชื&อดัง มาจัดวาง
ตําแหน่งของเพชรแตล่ะเม็ด ซึ&งถอืเป็นเครื&องรางตามหลักฮวงจุย้ซ ึ&งจําลองเลยีนแบบมาจาก “แซก้ง๋เมีcยว” 
กงัหันใหญ ่4 ใบพัด ที&ชาวฮอ่งกงเลื&อมใสศรัทธา ที& “วัดเชอกงุ” ซึ&งเป็นวัดที&ดังมาก และมตํีานานความเชื&อ
มายาวนานวา่ คนที&มเีคราะห ์เมื&อ จับใบพัดของกงัหันหมนุไปโดยรอบแลว้ จะทําใหช้วีติ หมนุเวยีนไปในทาง
ที&ด ีและ สามารถพัดเอา สิ&งชั&วรา้ยตา่งๆ ออกไปได ้

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

หลังจากนั*นใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัยหรอื ชอ้ปปิ*งเลอืกซื*อสนิคา้ราคาถกูฝากคนที&ทา่นรักทางบา้น ณ 
แหล่งชอ้ปปิ*งของฮอ่งกงยา่นจมิซาจุย่และโอเซี�ยนเทอรม์นิอล สนุกสนานกับการเลอืกสนิคา้ราคาพเิศษ 
อาทเิชน่ เสื*อผา้ ,รองเทา้ ,กระเป๋า ,เข็ดขัด,นํ*าหอม สนิคา้แบรนดช์ื&อดังต่างๆ ทั *ง ST.MICHEL,TOY R’US , 
BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัที� 2 ฮอ่งกง – ต ิ�มซํา – วดัแชกงหมวิ – หาดรพีลสัเบย ์– โรงงานจวิเวอรี� – ชอ๊ปปิ� งจมิซาจุย่ – จไูห ่



  

 

 

 

17.30 น. จากนั*นนําทา่นเดนิทางไปยงัทา่เรอืเฟอรี& เพื&อเดนิทางสูเ่มอืงจไูห ่ 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

 
พักที& LANDMARK HOTEL หรอื SILVER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่

 

วนัที� 3 
จไูห ่ – รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – วดัผุถ่อ่ – ชอ้งปิ� งกงเป๋ย – พระราชวงัหยวนหมงิ – ชมโชว์

หยวนหมงิหยวน – พเิศษ!!เมนเูป๋าฮื�อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
นําทา่นเยี&ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นที&รูจั้กกนัดขีองคนไทย เมื&อคราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊ควํ&าที&ถนนเพชรบรุ ีเมื&อ 
24 กนัยายน 2533 ครั *งนั*น รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยที&
โดนไฟไหมท้ั&วตัว จากนั*นมาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบวัหมิะเรื&อยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชี&ยวชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึ&งเป็นอกีวธิหีนึ&งในการผอ่นคลายความเครยีด และบํารงุการ
ไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนั*นนําทา่นเยี&ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ี&ทําจากไหม ไมว่า่
จะเป็นเสื*อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั *งใชเ้ครื&องจักร และแรงงานคน ชม
การดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจ่รงิ) เพื&อมาทําไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบัการซื*อเป็นทั *งของฝากและใช ้
เอง  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

 จากนั*นนําทา่นสู ่วดัผูถ่อ่ สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ เพื&อเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้ับชวีติ วัดแห่งนี*
ตั *งอยู่บรเิวณเขา มีความยิ&งใหญ่และอลังการมาก เมื&อทุกท่านไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้ับตัวท่านเอง
เรียบรอ้ย ลูกคา้สามารถถ่ายรูปบรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจ  ชอ้ปปิ� งตลาดกงเป๋ย แหล่งชอ้ปปิ* ง
ศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย เชน่ สนิคา้ก๊อปปี*แบรนดเ์นมชั *นนําต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื*อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ที&นี&มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื*อหมด สนิคา้ของที&นี&มี
เกอืบทกุอยา่ง ในการเลอืกซื*อสนิคา้ของที&นี&จะตอ้งเลอืกดใูหด้ ีใหล้ะเอยีดกอ่น เพราะสนิคา้สว่นมากจะเป็น
ของก๊อปปี*  และของจีน  นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัหยวนหมงิ พระราชวังแห่งนี*ถูกสรา้งขึ*นแทน
พระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรุงปักกิ&ง พระราชวังแห่งนี* ถูกสรา้งขึ*นใหมอ่กีครั *ง ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ 
ในเมอืง จไูห ่ทําใหส้วนแหง่นี*โอบลอ้มดว้ย ขนุเขาที&เขยีวชอุม่ และ มพีื*นที&ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 
80,000 ตารางเมตร ซึ&งมขีนาดเท่ากับสวนเดมิในกรุงปักกิ&ง สิ&ง ที&ทําใหส้วน หยวน หมงิแห่งใหม ่มคีวาม
แตกตา่งกบัสวนเกา่ที&ปักกิ&ง คอืการเพิ&มเตมิและตกแตกสวนที&เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกับศลิปะจนี สวน 
หยวนหมงิใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานที&ทอ่งเที&ยวซึ&งจําลองมาจากสถานที& ในประวัตศิาสตร ์มคีณุคา่ทั *งในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเที&ยว สวนนี*ไดเ้ปิดใหบ้คุคลเขา้ชมตั *งแตว่ันที& 1 กมุภาพันธ ์ค.ศ.
1997 เป็นตน้มา มภีเูขาโอบรอบทั *ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื*นที&ราบสิ&งกอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้งขึ*นเท่าของจรงิ ใน
อดตีทุกชิ*น มมีากกว่า 100 ช ิ*น อาท ิเสาหนิคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตําหนักเจิ*งตา้กวางหมงิ 
สะพานเกา้เลี*ยว จากนั*นนําทา่นชม โชวส์ดุอลงัการ โชวห์ยวนหมงิหยวน ที&จะบอกเรื&องราวประวัตศิาสตร์
ของจนีนับตั *งแตส่มยัโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงที&มคีวามชํานาญ ประกอบกับ แสง 
ส ีเสยีง ที& มคีวามทันสมัย ซึ&งทุกท่านจะไดค้วามรูท้างดา้นประวัตศิาสตรพ์รอ้มกับความสนุก ตื&นเตน้กันไป
พรอ้มๆกนั 
 

 
 
 
 
 

 
เย็น               รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษ เมนเูป๋าฮื�อ และไวนแ์ดง 
 

            พักที& Landmark Hotel / Silver Hotel ระดับ 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
 

วนัที� 4 จไูห ่– ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ – รา้นหยก – มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 



  

 

 

 

นําท่านผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึ&งเป็นถนนเลยีบชายหาดที&แสนจะโรแมนตกิซึ&ง
ทางรัฐบาล เมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวข้ ึ*นเพื&อเป็นสถานที&พักผอ่นหยอ่นใจ และยังเป็นที&นยิมของบรรดาคู่รัก
ทั *งหลาย แวะถา่ยรปูกบัสาวงามหวหีนี& จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจู
ไห่ บรเิวณอา่วเซยีงหู เป็นรูป  แกะสลักสูง 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล จากนั*นนําท่านชอ้ปปิ*ง 
รา้นหยก สมบัตลํิ*าค่าของชาวจนี ใครได ้   ครอบครองจะมสีุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยก
ธรรมชาตจิะมหีลายสคีอื สขีาว สเีขยีว สนํี*าตาล สเีหลอืงและสมีว่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 

    สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมาเกา๊ โดยผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที&ดา่นกงเป่ย 

15.20 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเที&ยวบนิที& WE671 (บรกิารอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&อง) 
17.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  

เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครั *งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึ�นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

 
 

เง ื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ  
(โปรดอา่นและทําความเขา้ใจ) 

 

  
อตัราคา่บรกิาร  

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 

เสรมิเตยีง 
เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี�ยว 

18 – 21 ม.ิย. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

26 – 29 ม.ิย. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

09 – 12 ก.ค. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

10 – 13 ก.ค. 59 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

23 – 26 ก.ค. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน ตลอดทรปิ 
 

สําคญัมาก!!!กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 
ลูกคา้ที�มวีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ให้
รบัทราบกอ่นการทําจองทวัร ์แตท่ ั�งนี� บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ที�มวีซี่าจนีทุกกรณี 
PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

• คา่ตัcวเครื&องบนิไป-กลับ ตามเที&ยวบนิที&ระบใุนรายการทอ่งเที&ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ*ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที&ระบใุนรายการทอ่งเที&ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที&ระบใุนรายการทอ่งเที&ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที&คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 



  

 

 

 

 
• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ*าหนักเกนิกวา่ที&สายการบนิกําหนด 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื&องดื&ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที&ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ&มและภาษีหกั ณ ที&จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 160 หยวน / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที&เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั *งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที&เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที&นั&งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที&ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที&พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิKไมค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั *งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมื&อออกตัcวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัoวได ้ เนื&องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

• การทอ่งเที&ยวประเทศจนีนั*นจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม เพื&อเป็น
การสง่เสรมิการทอ่งเที&ยวของประเทศจนีแตไ่มไ่ดม้กีารบงัคับซื*อ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่
ทัวรเ์พิ&มทา่นละ 300 หยวน ตอ่ 1 รา้น ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื&อนไขดังกลา่วแลว้ 

• สําหรับผูโ้ดยสาร ที&ไมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื&อง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

• ราคาทัวรใ์ชต้ัcวเครื&องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื&อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที&ระบุ
เทา่นั*น 

• ลกูคา้ที&มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางที&ระบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ที&ใหรั้บทราบกอ่น
การทําจองทวัร ์แตท่ั *งนี* บรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ที&มวีซีา่จนีทกุกรณี PASSPORT ตอ้งมอีายุ
การใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKที&จะเลื&อนการเดนิทาง หรอื เปลี&ยนแปลงราคา ในกรณีที&ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คนขึ*นไป 
• ในกรณีที&สายการบนิประการปรับขึ*นภาษีนํ*ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ*ามนัเพิ&มตาม

ความเป็นจรงิ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKที&จะเปลี&ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที&ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที&เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที&อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั *งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที&ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื&องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที&สถานที&ทอ่งเที&ยวใดๆ ที&ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื&องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที&อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั *งสิ*น 

• กรณีที&ทา่นสละสทิธิKในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที&ใดๆ กต็ามที&ระบใุนรายการทอ่งเที&ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั *งสิ*น 

• กรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงทั *งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที&
ระบไุว ้  เนื&องจากการครอบครองสิ&งผดิกฎหมาย สิ&งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKที&จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที&ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี*าเงนิ) เดนิทางเพื&อการทอ่งเที&ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั *งสิ*น 

• เมื&อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั *งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั *งหมด 


