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MFM02 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ
เดินทาง เดือน เมษายน-กันยายน 2562
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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
ว ันที่ 1
03.30

06.40

10.20

07.00

10.05

13.45

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มำเก๊ำ – จูไห่ –สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์ว ัฒนธรรมจีน –
ตลำดใต้ดน
ิ กงเป่ย

(-/-/D)

คณะพร ้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ อำคำร 1
ั้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สำยกำรบิน Air Asia โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
ชน
่ องบริษัทฯ คอยให ้
การต ้อนรั บ อานวยความสะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทั วร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียม
ความพร ้อมก่อ นออกเดิน ทาง ข ้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊า ไม่อ นุ ญ าตให ้น าอาหารสด จ าพวก
เนื้อ สัต ว์ พืช ผั ก ผลไม ้ เข ้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรั บ และจั บ ทั ง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กั บ ดุล พินิจ ของ
เจ ้าหน ้าทีศ
่ ล
ุ กากร ด่านตรวจคนเข ้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มำเก๊ำ ประเทศจีน (เขตกำรปกครองพิเศษ) โดยสาย
การบิน Air Asia เที่ย วบิน ที่ FD 760 ** ไม่ม ีบ ริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บนเครื่อ งบิน กรุ ณ า
ื้ อาหารและเครือ
รับประทานอาหารให ้เรียบร ้อยก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซอ
่ งดืม
่ ได ้
้
บนเครือ
่ งบิน ใชเวลาบิ
นโดยประมาณ 3 ชวั่ โมง 35 นาที **
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มำเก๊ำ ประเทศจีน (เขตกำรปกครองพิเศษ) (ตามเวลา
ท ้องถิน
่ จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชวั่ โมง)
ื เดินทาง และตรวจรับสม
ั ภาระเรียบร ้อย
หลังผ่านขัน
้ ตอนการตรวจหนั งสอ
หรือ
คณะพร ้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ อำคำร 1
ั้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สำยกำรบิน Air Asia โดยมีเจ ้าหน ้าทีข
ชน
่ องบริษัทฯ คอยให ้
การต ้อนรั บ อานวยความสะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทั วร์ให ้คาแนะนาเพือ
่ เตรียม
ความพร ้อมก่อ นออกเดิน ทาง ข ้อควรทราบ: ประเทศมาเก๊า ไม่อ นุ ญ าตให ้น าอาหารสด จ าพวก
เนื้อ สัต ว์ พืช ผั ก ผลไม ้ เข ้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรั บ และจั บ ทั ง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กั บ ดุล พินิจ ของ
เจ ้าหน ้าทีศ
่ ล
ุ กากร ด่านตรวจคนเข ้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มำเก๊ำ ประเทศจีน (เขตกำรปกครองพิเศษ) โดยสาย
การบิน Air Asia เที่ย วบิน ที่ FD 762 ** ไม่ม ีบ ริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บนเครื่อ งบิน กรุ ณ า
ื้ อาหารและเครือ
รับประทานอาหารให ้เรียบร ้อยก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซอ
่ งดืม
่ ได ้
้
บนเครือ
่ งบิน ใชเวลาบิ
นโดยประมาณ 3 ชวั่ โมง 35 นาที **
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ มำเก๊ำ ประเทศจีน (เขตกำรปกครองพิเศษ) (ตามเวลา
ท ้องถิน
่ จะเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชวั่ โมง)
ื เดินทาง และตรวจรับสม
ั ภาระเรียบร ้อย
หลังผ่านขัน
้ ตอนการตรวจหนั งสอ

**รำยละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูทำ้ ยโปรแกรม**
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ั ภาระและดูแล ทรัพย์สน
ิ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช ทุกท่านจาเป็ นต ้องรับผิดชอบสม
สว่ นตัวผ่านด่านด ้วยตัวท่านเอง **
น าท่ า นเดิน ทางสู่ สวนหยวนหมิง หยวน หรือ พระรำชว งั ฤดูร อ
้ นโบรำณ (Old Summer
ื่ เสย
ี งมากแห่งหนึง่ ปั จจุบันหากล่าวถึงพระราชวังฤดูร ้อนก็ จะ
Palace) เป็ นสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วทีม
่ ช
ี อ
หมายถึงอีเ๋ หอหยวน แต่สมัยก่อนพระราชวังฤดูร ้อนตัง้ อยูท
่ ห
ี่ ยวนหมิงหยวนมาก่อน แต่หลังจากถูก
เผาทาลาย พระราชวังฤดูร ้อนจึงถูกสร ้างใหม่ทอ
ี่ เ๋ี หอหยวนพระราชวังฤดูร ้อนทีห
่ ยวนหมิงหยวนถูก
สร ้างขึน
้ ในปี 1707 สมั ย จั ก รพรรดิค างซ ี และถูก เผาทาลายลงในปี 1860 จากการบุกของกองทัพ
อังกฤษในชว่ งสงครามฝิ่ นครัง้ ทีส
่ องปั จจุบันหยวนหมิงหยวนเหลือเพียงซากปรักหักพังทีเ่ ป็ นร่องรอย
้ นสร ้างเท่านั น
ของพระราชวังเก่า โดยซากทีเ่ หลือนั น
้ มีแต่พระราชวังสว่ นทีส
่ ร ้างเป็ นแบบยุโรปซงึ่ ใชหิ
้
้ ้สร ้างนั น
สว่ นอาคารแบบจีนดัง้ เดิม ซงึ่ ใชไม
้ ไม่เหลือซากเลย จนทาให ้คนคิดว่าพระราชวังทีน
่ ี่แต่เดิม
เป็ นแบบยุโรป ทัง้ ทีจ
่ ริงๆสว่ นนีเ้ ป็ นเพียงสว่ นน ้อย แต่พน
ื้ ทีส
่ ว่ นใหญ่ปัจจุบันเป็ นสวนสาธารณะทีก
่ ว ้าง
ใหญ่รั ฐ บาลจีน เคยมีแ ผนที่จ ะสร ้างพระราชวัง ในหยวนหมิง หยวนขึน
้ มาใหม่ เหมือ นกั บ ที่ท ากั บ
ิ ใจเหลือ ซากเอาไว ้ เพือ
สงิ่ ก่อสร ้างหลายแห่งในปั กกิง่ แต่สด
ุ ท ้ายก ้ตัดสน
่ เก็บไว ้เป็ นความทรงจ า
บริเวณทีเ่ รียกรวมๆว่าสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนนี้ทจ
ี่ ริงแบ่งเป็ นสามสว่ นใหญ่ๆ คือ หยวนหมิง
หยวน ฉี่ชน
ุ หยวน และ ฉางชุนหยวน ปั จจุบันทางเข ้าหลักของทีน
่ ี่อยู่ทฉ
ี่ ี่ชน
ุ หยวน นาท่านชมโชว์
ี ง ซงึ่ เป็ นโชว์ประกอบการแต่งกายต่างๆ อาทิ
ว ัฒนธรรมจีน (Traditional Show) โชว์แสง ส ี เสย
่ เฉียนหลงฮอ
่ งเต ้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธป
เชน
ี ราบดาภิเษก และการละเล่นในพระราชพิธต
ี ่างๆ
(หมายเหตุ : หากกรณี ท ี่ฝ นตก หรือ เหตุส ุด วิสั ย ไม่ส ามารถชมโชว์ไ ด ้ ทางบริษั ทฯ ขออนุ ญ าต
้
ปรับเปลีย
่ นโปรแกรมหรือคืนเงินค่าชมโชว์ ตามอัตรากรุ๊ปเป็ นการทดแทน) จากนั น
้ ให ้ท่านชอปปิ
้ง
ิ ค ้านานาชนิดที่ ตลำดใต้ดน
สน
ิ กงเป่ย เสมือนเดินอยูใ่ น LOWU CENTER ท่านจะสนุกสนานกับการ
ิ ค ้าราคาถูกทั ง้ กระเป๋ า ก ้อปปี้ แบรนด์เนมดั งต่างๆ หรือ เลือ กซอ
ื้ เสอ
ื้ ผ ้า ถุงเท ้า รองเท ้า
ต่อ รองส น
เครือ
่ งประดับสาหรับคุณผู ้หญิง

คำ
่
พ ักที่

ื้ และไวน์แดง
บริกำรอำหำรคำ
่ ณ ภ ัตตำคำร พิเศษ!! เมนูเป่ำฮอ
365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ
TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่ำระด ับ 3 ดำว
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ว ันที่ 2
เชำ้

่ งกง – ว ัดแชกงหมิว – ว ัดหว ังต้ำเซย
ี น – โรงงำนเครือ
จูไห่ – เมืองฮอ
่ งประด ับ – ร้ำนหยก –
ิ เจิน
ถนนซุปเปอร์สตำร์ - ถนนนำธำน – ย่ำนจิมซำจุย
่ – เมืองเซน
้
(B/L/-)
้
บริกำรอำหำรเชำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
่ งกง (Hong Kong) โดยรถบ ัส ผ่ำนสะพำนข้ำมทะเลทีย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอ
่ ำวทีส
่ ด
ุ ใน
่ งกง เขตบริห ารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรั ฐประชาชนจีน (Hong Kong Special
โลก จูไห่ – ฮอ
Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั่ งทางใต ้
่ งกงเป็ น
ของประเทศจีน ในทางภูมศ
ิ าสตร์มส
ี ามเหลีย
่ มปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต ้โอบรอบ ฮอ
ทีร่ ู ้จักในสกายไลน์ (Skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลก
ึ มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่า
่ งกง 93.6% มี
เจ็ดล ้านคน เป็ นเขตทีม
่ ป
ี ระชากรอยูอ
่ าศัยหนาแน่นทีส
่ ด
ุ เขตหนึง่ ในโลก ประชากรฮอ
ื้ ชาติจน
่ งกงกาเนิดจาก
เชอ
ี และ 6.4% มาจากกลุม
่ อืน
่ ประชากรสว่ นใหญ่ทพ
ี่ ด
ู ภาษากวางตุ ้งของฮอ
มณฑลกวางตุ ้งทีอ
่ ยู่ตด
ิ ซงึ่ ประชากรจานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ใน
จีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930

นาท่านเดินทางสู่ ว ัดแชกงหมิว หรือ ว ัดก ังห ันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึง่ ทีป
่ ระชาชน
์ ง่ ในสมัย
ชาวจีนให ้ความเลือ
่ มใสศรัทธามาเนิน
่ นาน สร ้างขึน
้ เพือ
่ ระลึกถึงตานานแห่งนั กรบราชวงศซ
่ ปั จจุบันนี้ แต่ละแคว ้น ต่างปกครองกันเองและมี
ทีป
่ ระเทศจีนยังไม่ได ้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเชน
้ อ
การต่อสูเพื
่ ชว่ งชงิ อาณาจักรน ้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซงึ่ มีประวัตเิ ล่าต่อกัน
ื่ "แช กง" เป็ นแม่ทัพปราบศก
ึ ทุกแคว ้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ตา่ ง
มาว่า ขณะนั น
้ เองยังมีนักรบเอกชอ
ึ ศัตรูทก
ก็ยาเกรงต่อกาลังพลทีก
่ ล ้าหาญในกองทัพของท่าน
ยามทีอ
่ อกรบเพือ
่ ต ้านข ้าศก
ุ ทิศทาง
ั ลักษณ์รป
ึ นาขบวนในกองทัพ เหล่าทหาร
ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ ญ
ู กังหัน 4 ใบพัดติดไว ้ด ้านหน ้ารถศก
ื่ ว่าเมือ
ั ลักษณ์รป
กล ้า มีความเชอ
่ พกพาสญ
ู กังหันนีไ
้ ป ณ ทีใ่ ดๆ กังหันนีจ
้ ะชว่ ยเสริมสริ ม
ิ งคล นาพาแต่
ื่ เสย
ี งในการนาทัพสูศ้ ก
ึ ของ
ความโชคดี มีอานาจเข ้มแข็ง เสริมกาลังใจให ้แก่กองทัพของท่าน ชอ
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ท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมือ
่ 300 กว่าปี ทแ
ี่ ล ้วเดิมทีวด
ั นีเ้ ป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และ
อนุรักษ์ โบราณสถานซงึ่ อยูท
่ างด ้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร ้างเสร็จในปี 1993 บนเนือ
้ ที่
50,000 ตารางฟุต ด ้านในมีรป
ู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซงึ่ เป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซงึ่ ทางด ้านข ้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูห
่ ลายตัว มีกลองด ้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข ้าวัดแชกง
จะต ้องหมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนาโชค" เพือ
่ หมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข ้ามาในชวี ต
ิ และก่อนทีท
่ า่ นจะ
ี งดังสนั่ นเพือ
ออกจากวัดจะต ้องตีกลองให ้เสย
่ ความเป็ นสริ ม
ิ งคล
ี น (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ด ้ชอ
ื่ ว่าเป็ นวัดไหว ้พระสละโสด
นาท่านเดินทางสู่ ว ัดหว ังต้ำเซย
ี่ งเซย
ี มซส
ี ด
และเสย
ุ แม่น ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนทีง่ ดงาม และสงบ
่ งกง
เงียบ ใบไม ้ใบหญ ้าได ้รับการดูแลอย่างพิถพ
ี ถ
ิ ัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮอ
ี น ย่านชก
ั อัน ประเทศฮอ
่ งกง ซงึ่ วัดแห่งนีเ้ ป็ นทีป
(ฝั่ งแผ่นดินใหญ่) อยูถ
่ นนหวังต ้าเซย
่ ระดิษฐานของ
ี น แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมี
เทพเจ ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ ้าหลักของวัดคือเทพหวังต ้าเซย
่ ารขอความรักจากเทพเจ ้าองค์นแ
คูไ่ ม่ใชก
ี้ ต่อย่างใด แต่เป็ นการเดินมาข ้างๆ ซงึ่ จะมีศาลกลางแจ ้ง
ี องมีเสย
ี้ วพระจันทร์อยูด
ของเทพเจ ้าด ้ายแดง หรือเทพเจ ้าหยกโหลว เป็ นรูปปั ้นสท
่ ้านหลังประทับอยู่
ซงึ่ ชาวจีนต ้องมาขอพรความรักกันทีน
่ ี่
โดยการขอพรกับเทพเจ ้าองค์นต
ี้ ้องใชด้ ้ายแดงผู ้นิว้ เอาไว ้
ไม่ให ้หลุดระหว่างพิธ ี

กลำงว ัน

บริกำรอำหำรกลำงว ัน ณ ภ ัตตำคำร พิเศษ !! เมนู ห่ำนย่ำง
ื้ เครื่อ งประดั บ ที่
น าท่ า นเดิน ทางสู่ โรงงำนเครือ
่ งประด บ
ั (Jewelry Factory) เพื่อ เลือ กซ อ
ื้ เป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของ
สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให ้คนทีท
่ ่านรัก หรือเลือกซอ
ื่ เสย
ี งและเป็ นทีน
ตัวท่านเอง ซงึ่ มีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็ นรูปกังหันลมทีม
่ ช
ี อ
่ ย
ิ มกันทั่ วโลก ที่
ิ ค ้าโอท๊
ถือกาเนิดขึน
้ ทีน
่ ี่
นาท่านเดินทางสู่ ร้ำนหยก (Jade Shop) ให ้ทุกท่านได ้เลือกชมสน
ื่ ของเมืองจีน
อปขึน
้ ชอ
นาท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตำร์ (Avenue of Stars) สร ้างไว ้เพือ
่ เป็ นเกียรติให ้กับบรรดา
่ งกงได ้รับการขนานนามว่าเป็ น "ฮอลลีวู ้ดแห่งตะวันออก"
บุคคลสาคัญทีม
่ ส
ี ว่ นชว่ ยให ้ฮอ
ื่ ดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท ้องถิน
หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด ้วยฝี มอ
ื ของเจมส ์ คอร์เนอร์ ภูมส
ิ ถาปนิกชอ
่
และต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได ้เปิ ดให ้เข ้าชมอีกครัง้ ในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร ้อยอัน
ของเหล่า ดาราที่ม ีช ื่อ เส ีย ง คุณ สามารถถ่ า ยรู ป กั บ ซุป เปอร์ส ตาร์ดั ง พร อ้ มเพลิด เพลิน กั บ วิ ว ที่
สวยงามของอ่าววิคตอเรีย
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คำ
่

้
จากนัน
้ ให ้ท่านอิสระชอปปิ
้ งทีย
่ า่ น จิมซำจุย
่ (Tsim Sha Tsui) และ ถนนนำธำน (Nathan
ิ ค ้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได ้เลือกซอ
ื้ สน
ิ ค ้าประเภท
Road)
ซงึ่ เป็ นแหล่งรวบรวมสน
ั ้ เลิศของ
ต่างๆ อย่างเต็มอิม
่ จุใจ ไม่วา่ คุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค ้าชน
่ งกงแห่งนี้ มีทก
ื้ จาหน่าย
ฮอ
ุ สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ ศูนย์การค ้าทีก
่ ว ้างขวางเหล่านีเ้ ป็ นแหล่งรวมห ้องเสอ
ิ ค ้าแบรนด์เนม จากดีไซเนอร์ชอ
ื่ ดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทัง้ ยังเป็ นที่ ทีค
สน
่ ณ
ุ สามารถจะอิม
่ เอมกับ
ั ้ เลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร ้านอาหารรสเด็ดของฮอ
่ งกง หรือเลือกชอป
้ ปิ้ งที่ โอเชย
ี่ น
อาหารชน
ิ ค ้า Brand Name ชน
ั ้ นาทีม
้
เทอร์มน
ิ ัล (Ocean Terminal) แหล่งรวม สน
่ ใี ห ้เลือกชม และชอป
่ Esprit , Emporio Armani , Giogio Armani , DKNY , Mark & Spencer
มากกว่า 700 ร ้าน เชน
ื้ ของฝากให ้คุณน ้องๆ หนูๆ ได ้ที่ Toy’s R Us
หรือเลือกซอ
้ ปปิ้ ง
อิสระอำหำรคำ
่ เพือ
่ สะดวกแก่กำรชอ

พ ักที่

ิ เจิน
นำทุกท่ำนข้ำมด่ำนสูเ่ มืองเซน
้ โดยรถไฟ
ิ เจิน
เป็ นหนึง่ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ ้ง ประเทศจีน เมืองเซน
้ เป็ นเมืองชายแดนริม
่ งกง มีพน
ิ เจิน
ฝั่ งตรงข ้ามกับเกาะฮอ
ื้ ที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซน
้ แบ่งออกเป็ น 3 สว่ น คือ เขตเมือง
ิ เจิน
ิ เจิน
ิ เจิน
ิ เจิน
เซ น
้ เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษเซ น
้ และเขตมณฑลเซ น
้ สมั ย ก่อ นเมือ งเซ น
้ เป็ นเพีย ง
หมู่บ ้านชาวประมง เมือ
่ ปี ค.ศ. 1980 ได ้ถูกคัดเลือกให ้เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษทาให ้มีความเจริญ
และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึน
้ มีการจัดตัง้ ตลาดหลักทรัพย์ อาคารสานั กงาน โรงแรม และ
สงิ่ ปลูกสร ้างต่างๆ พร ้อมทัง้ จานวนประชากรก็เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 2 เท่า
SHANSHUI TRENDS HOTEL, HIGGERT BUSINESS TRENDS HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ว ันที่ 3
เชำ้

้ ปปิ้ งเซ็น
ิ เจิน
เซน
้ – ว ัดกวนอู – ร้ำนหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้ำนยำงพำรำ - หล่อหวู่ ชอ
้ เมืองโบรำณ Splendid of China – หมูบ
เตอร์ – หมูบ
่ ำ้ นชำวจีนพืน
่ ำ้ นว ัฒนธรรมพร้อม
ิ ปะว ัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิง่
โชว์ ศล
(B/L/D)
บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ื่ สั ต ย์
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ว ด
ั กวนอู (Kuan Au Temple) เทพเจ ้ากวนอู สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความซ อ
ความกตัญญู ความจงรักภักดี ความกล ้าหาญ และ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือ นตัวแทนของ
ความเข ้มแข็งเด็ดเดีย
่ วองอาจไม่ครั่นคร ้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอ
่ งว่างไม่ให ้เพลีย
เลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให ้ท่ านชว่ ยอุดชอ
่ ง
ื่ สต
ั ย์ หรือบริวารทีไ่ ว ้ใจได ้นั่ นเอง
พล้าแก่ฝ่ายตรงข ้าม และให ้เกิดความสมบูรณ์ด ้วยคนข ้างเคียงทีซ
่ อ
ดังนั น
้ ประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไห ้ท่านเพือ
่ ความเป็ นสริ ม
ิ งคลต่อตนเองและครอบครัว
ิ ค ้าพื้นเมือ งที่ม ี
ในทุก ๆ ด ้าน นาท่านเดินทางสู่ ร้ำนหยก (Chinese Jade Shop) , ศูนย์ร วมส น
ื่ เสย
ี ง คุณภาพดีของเมือง นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน บ ัวหิมะ (Herb Shop Snow
ชอ
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ิ ค ้าพืน
ื่ เสย
ี ง คุณภาพดี
Lotus) ,ร้ำนยำงพำรำ (Chinese Latex Shop) ศูนย์รวมสน
้ เมืองทีม
่ ช
ี อ
ื้ เพือ
ของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลือกซอ
่ เป็ นของฝากได ้ทีน
่ ี่
้ ปปิ้ ง เซ็นเตอร์ (Lowu Shopping Center)
นาท่านเดินทางสู่ หล่อหวู่ ชอ
แ ห ล่ ง ล ะ ล า ย
้
้
ิ เจิน
้
้
ทรัพย์ของนั กชอปปิ
้ ง เป็ นห ้างชอปปิ
้ งขนาดใหญ่ ของเมืองเซน
้ แหล่งชอปปิ
้ งทีด
่ งึ ดูดขาช อป
้
ทัง้ หลาย นั กชอปปิ
้ งสว่ นใหญ่จะเรียกทีน
่ ี่วา่ มาบุญครองของเมืองจีน ทีน
่ ี่จะเหมือนมาบุญครองบ ้าน
้ ข ้างในตึก จะมีส น
ิ ค ้าพื้น เมือ งมากมาย กระเป๋ า เส ื้อ ผ ้า รองเท ้า ซ งึ่ เป็ นส น
ิ ค ้า
เรา ตึก สูง 5 ชั น
ื่ ดังๆ ทัง้ นั น
เลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยีห
่ ้อชอ
้ ไม่วา่ จะเป็ น กุชช ี่ อามานี่ หลุยส ์ วิตตอง เวอร์ซาเช
ื้ หามากมาย ราคากระเป๋ าใบละ 100 หยวนก็ม ี แต่ไม่
แอร์เมส ปราด ้า ฯลฯ ทีน
่ ี่ม ีวางขายให ้เลือกซอ
ิ
เกิน 10,000 บาท ของไทยแน่นอน สว่ นนาฬกาข
้อมือ ของปลอม ราคา ประมาณเรือนละ 200-300
ิ ค ้าเลียนแบบของจริงเหล่านี้ม ี
หยวน เงินไทยก็ประมาณ 1,000 บาท ของไทย และด ้วยความทีส
่ น
ความคล ้ายคลึง เหมือ นกั น กั บ ของจริง เป็ นอย่า งมาก เหมือ นกั น แทบจะทุก กระเบีย ดนิ้ว เรีย กว่า
เหมือนกันอย่างกับแกะก็วา่ ได ้ แยกไม่ออกเลยเวลาเอาของจริงกับของเลียนแบบมาเทียบกัน จึงทา
ิ ค ้าเลียนแบบเหล่านีข
ให ้สน
้ ายดิบขายดีเป็ นอย่างมาก

เทีย
่ ง

คำ
่

บริกำรอำหำรกลำงว ัน ณ ภ ัตตำคำร
้ เมืองโบรำณทีส
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ ำ้ นชำวจีนพืน
่ วยงำม (Splendid of China) เป็ นสวน
สนุ ก รวมทั ง้ สองพื้น ที่ (Splendid China Miniature Park & China Folk Culture Village) รูป แบบ
ิ ปะสถาปั ตยกรรมโบราณประเพณีและนิสย
ั ของ
ของสวนสะท ้อนให ้เห็นถึงประวัตศ
ิ าสตร์วัฒนธรรมศล
ชาติต่างๆ เป็ นสวนสาธารณะทีม
่ ท
ี วิ ทัศน์ทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของโลกในปริมาณของภาพจาลองที่
ท าซ้ า อุท ยานได ้รั บ การพั ฒนาและจั ด การโดย บริษัท การท่อ งเที่ย วและการท่อ งเที่ย วรายใหญ่
China Travel Service หมูบ
่ ้านชาวจีนทีส
่ วยงาม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ ำ้ นว ัฒนธรรม (Cultural Village) เป็ นศูนย์แสดงชวี ต
ิ ความเป็ นอยู่และ
วัฒนธรรมของชนเผ่าน ้อยใหญ่ ทีก
่ ระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ภายในหมูบ
่ ้าน
วั ฒ นธรรมมีท ี่อ ยู่ อ าศั ย ของชนเผ่ า ต่ า งๆ ที่ส ร า้ งเท่ า ขนาดจริง 24 แห่ง จากทั ้ง หมด 56 เผ่า ทั่ ว
ประเทศ ท่ามกลางมวลไม ้และสายน้ าทีร่ ม
่ รืน
่ สวยงามมีช นเผ่าเจ ้าของบ ้านให ้การต ้อนรับ มีการแสดง
่ การเย็ บปั กถักร ้อย การทาขนม การร ้องราทาเพลง พร ้อมทั ง้ ชมโชว์
กิจกรรม ประจาเผ่าให ้ชม เชน
ิ ปวัฒนธรรม จีนอันตระการตา
ศล
บริกำรอำหำรคำ
่ ณ ภ ัตตำคำร พิเศษ !! เมนู เป็ดปักกิง่
่ ไ
นาท่านเดินทางสูจ
ู ห่ โดยรถโค้ช
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พ ักที่

365 ART HOTEL , JINGJIANG INN HOTEL, ZHUHAI หรือ
TIANHONG HOLIDAY HOTEL , KAIHUA HOTEL , ZHONGSHAN หรือเทียบเท่ำระด ับ 3 ดำว

ว ันที่ 4
เชำ้

กลำงว ัน

ิ เจิน
เซน
้ - จูไห่ - ถนนคูร่ ัก - สำวงำมหวีหนี่ - ว ัดผูโ่ ถว – เมืองมำเก๊ำ – ว ัดอำม่ำ – ซำกโบสถ์
ี น มำเก๊ำ
เซนต์ปอล – จตุร ัสเซนำโด้ – ร้ำนขำยของฝำก – เดอะเวนีเชย
(B/L/-)
บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านนั่ งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคูร่ ัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดทีส
่ วยงามแสน
จะโรแมนติก ซงึ่ ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได ้ตกแต่งภูมท
ิ ัศน์ ได ้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับการพักผ่อน
ื่ ว่าเป็ นถนนคูร่ ัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได ้มีการนาเก ้าอี้
หย่อนใจ และทีไ่ ด ้ชอ
ื่ ว่าถนนคูร่ ัก ปั จจุบันเป็ นทีน
หรือม ้านั่ งซงึ่ ทามาสาหรับ 2 คนนั่งเท่านั น
้ จึงได ้ชอ
่ ย
ิ มของบรรดาคูร่ ัก มา
พักผ่อนกันมากมาย
ผ่ า น ช ม ส ำ ว ง ำ ม ห วี ห นี่ ห รือ จู ไ ห่ ฟิ ช เ ช อ ร์
เกิร ล
์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล
ี งหู สร ้างขึน
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซย
้
จากหิน แกรนิต ทราย เป็ นรู ป แกะสลั ก สูง 8.7 เมตร
น้ าหนั ก โดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีส าวงามทีย
่ น
ื ถือ
ไข่มุก บิด เอวพลิว้ ริว้ ชายผ ้าพั ด พลิว้ อุ่นรอยยิม
้ ทั ง้
บนใบหน า้ ถึง มุม ปาก เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมือ ง บ่ ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์รงุ่ เรืองแห่งเมืองจูไห่นั่นเอง
ไม่วา่ ใครไปเมืองจูไห่ ก็ต ้องแวะเวียนกันไปเยีย
่ มเธอ
ิ ธิข
นาท่านเดินทางสู่ ว ัดผูโ่ ถว หรือ ว ัดผูถ
่ ัวซำน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิส
์ ท
์ อง
พระโพธิสัต ว์ก วนอิม พุท ธศาสนานิก ายมหายาน พระโพธิสัต ว์ม ม
ี ากมาย พระโพธิสัต ว์ก วนอิม คือ
อวตารหนึ่งหรือภาคหนึง่ ของพระอมิต าภพุทธเจ ้า ซ งึ่ พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็ นมหาบุรุษ เมือ
่ เสด็ จ
โปรดสัต ว์ให ้พ ้นทุกข์จ ะทรงนิร มิตพระองค์ไปตามภพภูม ิ พระโพธิสัต ว์ก วนอิมจึงมีห ลายปาง เช ่น
ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หน ้า และ ปางทีเ่ ป็ น “เจ ้าแม่กวนอิม” ทีค
่ นจีนเรียกว่า “อา
ื่ กั นว่าพระโพธิสัต ว์ก วนอิม มีท ี่ประทั บ อยู่ท ี่ดน
ิ ธิ์ บนภูเขาเกาะกลาง
เนี้ย ” เป็ นต ้น เช อ
ิ แดนศัก ดิส
์ ท
ทะเลทางทิศใต ้ของประเทศอินเดีย เมือ
่ ราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพือ
่
ึ ษาธรรมขากลับได ้เชญ
ิ องค์เจ ้าแม่กวนอิมกลับมาด ้วย ระหว่างทางเจอพายุจงึ ต ้องแวะพักทีเ่ กาะ
ศก
ื่ ว่าองค์เจ ้าแม่ฯจะไม่ไปทีไ่ หน ประสงค์จะอยู่ทเี่ กาะแห่งนี้ จึงได ้
แห่งหนึง่ เป็ นเวลานานมาก จนเชอ
สร ้างศาลเพื่อ ประดิษ ฐานองค์เ จ า้ แม่ก วนอิม เกาะแห่ง นี้ จ ึง กลายเป็ นที่ตั ้ง ของปูช นี ย สถานอั น
ิ ธิ์ เปรียบเชน
่ ทีป
ศักดิส
์ ท
่ ระทับของเจ ้าแม่กวนอิมตามตานานเดิม และเกาะแห่งนีค
้ อ
ื “เกาะผูถ
่ ่อซาน”
ี่ เู ขาพระพุทธอันยิง่ ใหญ่ของจีน
(โพท ้อซวั ) หนึง่ ในสภ
บริกำรอำหำรกลำงว ัน ณ ภ ัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำเก๊ำ (Macau) โดยรถโค้ช ทุกท่านจาเป็ นต ้องรับผิดชอบสัมภาระและ
ิ ส ่ว นตั ว ผ่า นด่า นด ้วยตั ว ท่ า นเอง ** (หรือ เขตบริห ารพิเศษฮ่อ งกงแห่ง สาธารณรั ฐ
ดูแ ลทรั พ ย์ส น
ประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)
เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั่ งทางใต ้ของประเทศจีน ในทางภูมศ
ิ าสตร์มส
ี ามเหลีย
่ มปากแม่น้ าจูเจียง
และทะเลจีนใต ้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีร่ ู ้จั กในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลก
ึ มี
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เนือ
้ ที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล ้านคน เป็ นเขตทีม
่ ป
ี ระชากรอยูอ
่ าศัยหนาแน่นทีส
่ ด
ุ เขตหนึง่
่
้
ื
่
ในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชอชาติจน
ี และ 6.4% มาจากกลุม
่ อืน
่ ประชากรสวนใหญ่ทพ
ี่ ูด
่ งกงกาเนิดจากมณฑลกวางตุ ้งทีอ
ภาษากวางตุ ้งของฮอ
่ ยูต
่ ด
ิ ซงึ่ ประชากรจานวนมากหนีสงครามและ
้
การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดิ
นทาง
ประมาณ 1 ชวั่ โมง **
ื่ ว่า ว ัดม่ำก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ทส
นาท่านเดินทางสู่ ว ัดอำม่ำ หรือเรียกอีกชอ
ี่ ด
ุ ใน
ื
มาเก๊า คาว่า "อาม่า" นี้ เป็ นทีม
่ าของคาว่า "มาเก๊า" ในปั จจุบัน สบเนื่องมาจาก เมือ
่ นั กเดินทางชาว
ื่ ว่าอะไร
โปรตุเ กส เดิน ทางมาขึน
้ ฝั่ งที่ม าเก๊า ตรงบริเวณวั ด นี้ แล ้วได ้ถามกั บ ชาวบ ้านว่า เกาะนี้ ช อ
ชาวบ ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรือ
่ ยมา จนสุดท ้าย กลายเป็ นมาเก๊า
นี่เอง วัด อาม่าเป็ น 1 ใน 3 วัด ที่เก่าแก่ท ี่ส ุดในมาเก๊า และนั บว่าเป็ นวัด ดังในมาเก๊าที่ผู ้คนนิย มมา
์ มิงตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทัง้ วัดอาม่าแห่งนีย
กราบไหว ้กันมากทีส
่ ด
ุ สร ้างขึน
้ ในสมัยราชวงศห
้ ังได ้รับ
การบันทึก จากองค์กร UNESCO ให ้เป็ น 1 ในมรดกโลกอีกด ้วย ภายในวัด มีอ งค์อาม่าหรือเจ ้าแม่
ทับทิมเป็ นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพือ
่ เป็ นสริ ม
ิ งคลให ้กับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาด ้วยธูปขดเทียน หรือเทียนดอกบัวคูเ่ พือ
่ ขอพรเรือ
่ งคูค
่ รอง-คนรัก ภายในวัดมีก ้อนหินขนาดใหญ่แกะสลักเป็ น
่
ื
รูปปเรือสาเภาโบราณ เชอกันว่าหากพกธนบัตรทีน
่ าไปลูบกับภาพจาลองเรือแกะสลักบนหินแล ้วจะมี
โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
นาท่านเดินทางสู่ ซำกโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซาน
ตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซงึ่ ถูกไฟไหม ้และพายุไต ้ฝุ่ นถล่มในชว่ งปี
ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊า ก่อสร ้างเมือ
่ ปี ค.ศ. 1602
ี น าท่ า น
ถึง 1640 โดยคณะเยสุอ ต
ิ ในสมั ย นั ้น เป็ นหนึ่ง ในโบสถ์ค าทอลิก ที่ใ หญ่ท ี่ส ุด ในเอเช ย
เดิน ทางสู่ จตุ ร ส
ั เซนำโด้ (Senado Square) เป็ นจั ตุ รั ส เมือ งมาเก๊ า และเป็ นส ่ ว นหนึ่ง ของ
Unesco ศูน ย์ป ระวั ต ศ
ิ าสตร์ข องมาเก๊ า มรดกโลก เป็ นรู ป ส ี่เ หลี่ย มผืน ผ ้ารู ป สามเหลี่ย มยาวและ
ื่ มต่อ , Largo ท า São Domingos ที่ปลายด ้านหนึ่งและ Avenida de Almeida Ribeiro ที่อ น
เช อ
ื่ ๆ
ื่ ตาม Leal Senado ซงึ่ เป็ น
ครอบคลุมพืน
้ ที่ 3,700 ตารางเมตร (4,425 ตร.ม.) จัตรุ ัสได ้รับการตัง้ ชอ
สถานทีน
่ ัดพบของชาวจีนและโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ซงึ่ ตัง้ อยูต
่ รงหน ้าจัตรุ ัสทีอ
่ าคาร Leal
Senado ตั ง้ อยู่ใ นปั จ จุบั น สวนเล็ ก ๆ ที่ตั ง้ อยู่ต รงกลางของจั ตุรั ส เนื้ อ เรื่อ งรู ป ปั ้ น ทองสั ม ฤทธิเ์ บง
Nicolau เดอ Mesquita ยืน อยู่ เ หนื อ เสาหิน ดึง ดาบ รู ป ปั ้ น ถู ก ดึง ลงในเหตุ ก ารณ์ 12-3 ขณะที่
Mesquita เป็ นผู ้รับผิดชอบการตายของทหารจีนควิงจานวนมาก น้ าพุถูกสร ้างขึน
้ และยังคงยืนอยูใ่ น
ปั จจุบัน สว่ นใหญ่ของอาคารรอบๆจัตรุ ัสมีสไตล์ยโุ รปและอนุสาวรียห
์ ลายแห่งได ้รับการคุ ้มครองดูแล
ื้ ขนมขึน
ื่ และของฝากหมู
เป็ นอย่างดีโดยรัฐบาล แวะ ร้ำนขำยของฝำก ทุกท่านสามารถแวะซอ
้ ชอ
แผ่น หมูฝอยได ้จากทีน
่ ี่ หมูแผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองทีร่ วมเอาวัฒนธรรม
ื้
ตะวันจีนและโปรตุเกสเข ้าด ้วยกั น อาหารและขนมต่า งๆจึง ได ้มีร สชาติท ี่เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ นิย มซ อ
ี น มำเก๊ำ (The Venetian
กลับไปเป็ นของฝากกัน หลายอย่างน าท่า นเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชย
ื่ โรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมีห ้องพักรับรองหลายพันห ้อง มีห ้องคอมพิวเตอร์ขนาด
Macau) เป็ นชอ
ใหญ่ให ้บริการ และมีคาสโิ นทีน
่ ั กพนั นและนั กท่องเทีย
่ วระดับไฮโซมาเล่นกันเพือ
่ ความสนุก สนาน
มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรั พย์เชงิ อบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจั บ จ่ายระดั บโลกรวมอยู่ในทีเ่ ดียวกัน
และยังมีเรือกอนโดล่าบริการสาหรับผู ้ต ้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจาลอง
ด ้วยเช ่น กั น ในส ่ว นที่เ ป็ นตั ว ตึก ซ งึ่ เป็ นที่ตั ง้ ของโรงแรมและคาส โิ นนั ้น มีพ ื้น ที่ม ากถึง 980,000
้ จนได ้รั บ การบั นทึก สถิต วิ ่าเป็ นโรงแรม ที่ตัง้ อยู่แบบเดีย
ตารางเมตร สูง 40 ชัน
่ วๆที่ใหญ่ท ี่ส ุด ใน
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ี และยังเป็ นอาคารทีม
เอเชย
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ เป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด ้วย ภายในตัวอาคารทัง้ หมด
ถูกออกแบบตามสไตล์อต
ิ าเลียน และทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ คงหนีไม่พ ้นบนเพดาน ทีว่ าดลวดลวยเอาไว ้
อย่างวิจต
ิ รบรรจง สาหรับพืน
้ ที่ ทีแ
่ บ่งเป็ นคาสโิ นนั น
้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซน
ใหญ่ ๆ คื อ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร อ
้ มกั บ เครื่ อ ง Slot
Machines อีกกว่า 3,400 เครือ
่ ง และโต๊ะเล่นการพนั นอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีห ้องโถงขนาดใหญ่
่ การจัดกีฬาชกมวยนั ดพิเศษต่างๆ และ
ทีม
่ ท
ี น
ี่ ั่งมากถึง 15,000 ทีน
่ ั่ ง ไว ้สาหรับการจัดงานพิเศษ เชน
้
ี น มาเก๊า คง
การแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต ้น และถ ้าใครทีร่ ั กการชอปปิ
้ งนั น
้ การมาเยือนเวเนเชย
้
กลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะทีน
่ ี่ได ้จัดแบ่งพืน
้ ทีใ่ ห ้นั กท่องเทีย
่ วได ้ชอปปิ
้ งมากถึง 150,000
ตางรางเมตร ซงึ่ เป็ นทีต
่ ัง้ ของร ้านค ้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร ้าน ทีต
่ ัง้ อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล
ซ งึ่ จ าลองแบบมาจากเมือ งเวนิส ประเทศอิต าลี พร ้อมกั บ เรือ กอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรั บ
ี น มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลา
นั กท่องเทีย
่ วทีต
่ ้องการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชย
ื่ มกับทะเลสาบด ้านนอก
เหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ
่ ยูภ
่ ายในอาคาร และมีทางออกเชอ
ี ้ าสดใส ทีถ
อีกด ้วย และทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ ในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พ ้นเพดานสฟ
่ ูกเพนท์เป็ นลวดลาย
้
ของก ้อนเมฆน ้อยใหญ่ จนทาให ้คนทีเ่ ดินชอปปิ
้ งอยูน
่ ัน
้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่า
ล่อ งเรือ กอนโดล่า ประมาณ 120 เหรีย ญมาเก๊า และ บริก ารเสริม อื่น ๆ ทั ง้ นี้ข น
ึ้ อยู่กั บ ระดั บ การ
ให ้บริการทีท
่ า่ นต ้องการ สามารถติดต่อสอบถามได ้ทีห
่ ัวหน ้าทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปำรี
ี ง มำเก๊ำ (The Parisian Macao) หรือทีร่ ู ้จักกันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ทีน
เชย
่ ี่
จาลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตัง้ ไว ้ทีห
่ น ้าโรงแรม ซงึ่ มีขนาดเล็กกว่าของจริง
ั ้ (ยังไม่รวมค่าขึน
ึ้
ประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได ้กับตึก 33 ชน
้ ลิฟต์ โดยจะมีคา่ ใชจ่้ ายในการช น
ั ้ ต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชน
ั ้ 7 และ 37 ผู ้ใหญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่
ไปชมวิวในชน
้ 7 เท่านั น
เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชัน
้ ผู ้ใหญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
้ 7 และ 37 ผู ้ใหญ่ร าคา
ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิต ย์ และวันหยุด ) ตั๋วชมวิวในชัน
ั ้ 7 เท่านัน
188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั๋วชมวิวในชน
้ ผู ้ใหญ่ราคา 118 MOP ,
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)

22.10

ได ้เวลาอั น สมควรน าท่า นเดิน ทางสู่ท ่ำ อำกำศยำนนำนำชำติ มำเก๊ำ ประเทศจีน (เขตกำร
ปกครองพิเศษ)
ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
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23.55

Air Asia เทีย
่ วบินที่ FD 767 ** ไม่มบ
ี ริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน กรุณารับประทาน
ื้ อาหารและเครือ
อาหารให ้เรียบร ้อยก่อนขึน
้ เครือ
่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซอ
่ งดืม
่ ได ้บนเครือ
่ งบิน
้
ใชเวลาบิ
นโดยประมาณ 2 ชวั่ โมง 45 นาที **
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ

**รำยละเอียดไฟล์ทบิน โปรดดูทำ้ ยโปรแกรม**
** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
บริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัว
ท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
รำยละเอียดเทีย
่ วบิน

รำคำ ผูใ้ หญ่
ท่ำนละ (พ ัก 1
ห้อง 2 ท่ำน)

กำหนดกำร
เดินทำง

รำคำ 1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
(เด็กตำ
่ กว่ำ
18มีเตียง)

ห้องพ ัก
เดีย
่ ว เพิม
่

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
ท่ำนละ

เดือนเมษายน 2562
04-07 เมษายน

04APR FD760 DMKMFM 0640-1020
07APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

07-10 เมษายน

07APR FD760 DMKMFM 0640-1020
10APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 เม.ย. บัส1

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345
14APR FD767 MFMDMK 2210-2355

13,999

16,999

3,900

7,900

11-14 เม.ย. บัส2

11APR FD762 DMKMFM 1005-1345
14APR FD767 MFMDMK 2210-2355

14,999

17,999

3,900

7,900

12-15 เมษายน

12APR FD762 DMKMFM 1005-1345
15APR FD767 MFMDMK 2210-2355

18,999

21,999

3,900

7,900

13-16 เมษายน

13APR FD762 DMKMFM 1005-1345
16APR FD767 MFMDMK 2210-2355

19,999

22,999

3,900

7,900

14-17 เมษายน

14APR FD762 DMKMFM 1005-1345
17APR FD767 MFMDMK 2210-2355

18,999

21,999

3,900

7,900
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19-22 เมษายน

19APR FD760 DMKMFM 0640-1020
22APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

20-23 เมษายน

20APR FD760 DMKMFM 0640-1020
23APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

21-24 เมษายน

21APR FD760 DMKMFM 0640-1020
24APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

25-28 เมษายน

25APR FD760 DMKMFM 0640-1020
28APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

26-29 เมษายน

26APR FD760 DMKMFM 0640-1020
29APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 เมษายน

27APR FD760 DMKMFM 0640-1020
30APR FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน พฤษภาคม 2562
02-05 พฤษภาคม

02MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
05MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

10-13 พฤษภาคม

10MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
13MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

16-19 พฤษภาคม

16MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
19MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

23-26 พฤษภาคม

23MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
26MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

25-28 พฤษภาคม

25MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
28MAY FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

30 พ.ค. – 02 มิ .ย.

30MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
02JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

31 พ.ค. – 03 มิ .ย.

31MAY FD760 DMKMFM 0640-1020
03JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

10,999

13,999

3,900

7,900

เดือน มิ ถนุ ายน 2562
06-09 มิ ถนุ ายน

06JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
09JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 มิ ถนุ ายน

13JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
16JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

15-18 มิ ถนุ ายน

15JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
18JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

20-23 มิ ถนุ ายน

20JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
23JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

22-25 มิ ถนุ ายน

22JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
25JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

27-30 มิ ถนุ ายน

27JUN FD760 DMKMFM 0640-1020
30JUN FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900
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เดือน กรกฎาคม 2562
04-07 กรกฎาคม

04JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
07JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

06-09 กรกฎาคม

06JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
09JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

11-14 กรกฎาคม

11JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
14JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

13-16 กรกฎาคม

13JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
16JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

14-17 กรกฎาคม

14JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
17JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

27-30 กรกฎาคม

27JUL FD760 DMKMFM 0640-1020
30JUL FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน สิ งหาคม 2562
10-13 สิ งหาคม

10AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
13AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

17-20 สิ งหาคม

17AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
20AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

22-25 สิ งหาคม

22AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
25AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

23-26 สิ งหาคม

23AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
26AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

24-27 สิ งหาคม

24AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
27AUG FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

29AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
01SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

30AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
02SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

31 ส.ค. – 03 ก.ย.

31AUG FD760 DMKMFM 0640-1020
03SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

11,999

14,999

3,900

7,900

เดือน กันยายน 2562
05-08 กันยายน

05SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
08SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

07-10 กันยายน

07SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
10SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

12-15 กันยายน

12SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
15SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13-16 กันยายน

13SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
16SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

13 | P a g e
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter

บริษ ัท พล ัสส ์ (กรุงเทพ) จำก ัด / PLUSS (BANGKOK) CO.,LTD
เลขที่ 204 ซอย บางแค 16 แขวงเขต บางแค กทม. 10160
Address : 204 Soi Bangkhae 16, Bangkhae, Bangkok 10160
Tel/Fax : 02 069 8612, 092-273-5418, 094-546-8880, 086-406-8832
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter
Line : @bkktravelcenter // IG: @bkktravelcenter

19-22 กันยายน

19SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
22SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

21-24 กันยายน

21SEP FD760 DMKMFM 0640-1020
24SEP FD767 MFMDMK 2210-2355

9,999

12,999

3,900

7,900

** อัตราค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรม
เนี ยม ท่านละ 1,500 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้น
เฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่ อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนและฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้า
พื้ นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวน
ทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มี
ความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ น
จานวนเงิน 400 หยวน / คน / ร้าน
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครือ่ งสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพือ่
สนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม



ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
น้ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบินได้ ท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม เท่านัน้ และ
สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง มีน้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้








ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
รวมค่าวีซ่ากรุป๊ (มาตรา144)



ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
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× ในกรณีทป่ี ระเทศจีน มีประกาศให้ย่นื ขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 144 ) จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่
ท่านละประมาณ 1,500 บาท แบบ Single (ยื่นธรรมดา 5 วันทาการ) 2,550 บาท (ยื่นแบบเร่งด่วน 3 วันทาการ)
3,150 บาท โดยยืน่ วีซ่าทีส่ ถานทูตจีน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจา จานวน 10,000 บาท และ
ตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน1วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์
ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ล ะส่ว นแล้ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุ ช่อื ผู้จอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
 ส่งรายชื่อสารองที่นัง่ ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรี ูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลื ออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใ ครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ที ่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพ ท์ท่สี ะดวกให้ติดต่ อ กรณีท่ที ่านไม่ส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มรี ูปถ่ าย และ ข้อ มูล ผู้เ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 70 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนเดินทาง **
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 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 30 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณี ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
 กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ ่านเดินทางท่องเที่ยว
ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
 บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ านในกรณี
ดังนี้

17 | P a g e
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter

บริษ ัท พล ัสส ์ (กรุงเทพ) จำก ัด / PLUSS (BANGKOK) CO.,LTD
เลขที่ 204 ซอย บางแค 16 แขวงเขต บางแค กทม. 10160
Address : 204 Soi Bangkhae 16, Bangkhae, Bangkok 10160
Tel/Fax : 02 069 8612, 092-273-5418, 094-546-8880, 086-406-8832
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter
Line : @bkktravelcenter // IG: @bkktravelcenter

- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะเดิ นทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
 ในกรณี ที่ ต้องทา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 เนื่ องจากการท่ องเที่ ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้ น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
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 หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชารุด เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็ว
ทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่
ออกตั ๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุป๊ เป็ นสาคัญ
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
 เกี่ ย วกับการจัด ที่ นัง่ บนเครื่ อ งบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบิน ก าหนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้า ไป
แทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่า งทีด่ สี ุด
 ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือ การ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ท ธิ์ การเก็บค่ า น้ ามันและภาษี ส นามบิ นทุ กแห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ นมี ก ารปรับขึ้ นก่ อ นวัน
เดิ นทาง
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
 บริ ษัท ฯ จะไม่ รบั ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 กรณี ผเ้ ู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
 กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
 บริ การน้ าดื่ มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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