
 

 

 
 

 

 

 

++โดยสายการบนิ AIR ASIA ไปกลับสนามบนิดอนเมอืง++ 
 

 จดุเดน่โปรแกรม HKTG14  

1. รวมคา่เขา้ดสินยีแ์ลนดพ์รอ้มบรกิารรถรับสง่ 

2. พักโรงแรม 4 ดาว ตัง้อยูใ่จกลางตลาดของกนิของใช ้

3. ชมโชวช์ือ่ดังสดุอลังการ “หยวนหมงิหยวน”  

4. เมนูพเิศษ ! เป๋าฮือ้ + ไวนแ์ดง   



 

5. ขอพร 3 วัด มาเกา๊ แกปี้ชง 2561 ตามหลักฮวงจุย้ 

5. เยีย่มชม “เดอะเวเนเชีย่น” แหลง่ชอปป้ิง 6 ดาว สดุหร ู 

 

ตารางเดนิทาง 

ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเ้ฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่น ัน้* 

ผูใ้หญ ่

(โปรโมช ัน่) 

เด็ก 2-18 ปี 

(ราคาปกต)ิ 
พกัเดีย่ว 

27 กมุภาพันธ ์– 01มนีาคม 2561  12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

28 กมุภาพันธ ์– 02 มนีาคม 2561   12,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

05 – 07 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

06 – 08 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

07 – 09 มนีาคม 2561 13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

12 – 14 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

13 – 15 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

14 – 16 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

19 – 21 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

20 – 22 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

21 – 23 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

26 – 28 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

27 – 29 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

28 – 30 มนีาคม 2561            13,888.- เพิม่ +3,000.- 4,500.- 

หมายเหต ุ: ทารก 0-2 ปี  ราคา  5,888.- บาท /ฟรวีซีา่กรุป๊ / น ัง่ตกัผูใ้หญไ่มม่เีบาะน ัง่ 

 

*โปรดอา่นเงือ่นไขทวัรก์อ่นจอง! เมือ่ทา่นจองแลว้จะถอืวา่ยอมรบัเงือ่นไขครบทกุขอ้แลว้!!* 

 

 วซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.)  *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย* สําหรับพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้ 

   กรณีเป็นพาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดสอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัพนักงานขายอกีครัง้ 

 หากวซีา่เขา้จนีแบบหมูค่ณะ (วซีา่ 144 ชม.) ถกูระงับใชช้ัว่คราวอยา่งกะทันหัน ทา่นสามารถยืน่ขอวซีา่จนี

แบบเดีย่วได ้ โดยชําระคา่ธรรมเนยีม 1,800 บาท (รวมคา่บรกิาร) และตอ้งจัดเตรยีมเอกสาร ไดแ้ก ่รปูถา่ย  

พาสปอรต์เลม่จรงิ เอกสารอืน่ๆ (กรณีสถานทตูรอ้งขอ) ใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ัวร ์เพือ่ดําเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น 

 ราคาทัวรด์ังกลา่ว ยงัไมร่วม คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท (เก็บทีส่นามบนิไทย) 

 ผูใ้หญ ่และ เด็ก 2-18 ปี เก็บในอตัราเทา่กนั   ทารก 0-2 ปี ทัวรไ์มเ่ก็บคา่ทปิไกด ์ 

 ราคาทัวรด์ังกลา่วเป็นราคาพเิศษสําหรับผูเ้ดนิทางพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน้  

 กรณีเป็นพาสปอรต์ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ 1,000 บาท จากราคาทัวร ์

 กรณีทา่นมตีั๋วภายในประเทศจากตา่งจังหวัด แนะนําใหจ้องเทีย่วบนิทีม่เีวลามากพอตอ่เครือ่ง 

                ลงสนามบนิดอนเมอืง  ควรเผือ่เวลาตอ่เครือ่ง อยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมง ทัง้ขาไปและขากลับ  

                ลงสนามบนิสวุรรณภมู ิ ควรเผือ่เวลาตอ่เครือ่ง อยา่งนอ้ย 4 ชัว่โมง ทัง้ขาไปและขากลับ 

 คณะยนืยนัเดนิทาง 20 ทา่น ขึน้ไป กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
 ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง  จัดสง่ใหท้า่นกอ่นเดนิทาง 3 วัน 

 ทัวรเ์ป็นราคาโปรโมชัน่แบบเหมาจา่ย เมือ่ชําระเงนิแลว้ไมส่ามารถยกเลกิ หรอื ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

 



 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก   (กรงเทพฯ)ดอนเมอืง – มาเกา๊ – ฮอ่งกง –  ดสินยีแ์ลนด ์หรอื กระเชา้นองปิง/ซติีเ้กต ุ– จไูห ่

 
** หมายเหตสํุาคญัของสายการบนิ ** 

สายการบนิแอรเ์อเชยีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลบั  
แตส่ามารถซือ้บนเครือ่งระหวา่งบนิไดใ้นราคา 190 – 250 บาท (ตามเมนูทีกํ่าหนด)  

โหลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งได ้1 ชิน้ 20 กก. และ ถอืขึน้เครือ่ง 1 ชิน้ 7 กก.  
** สายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งลว่งหนา้ทัง้ไปและกลบัจะเป็นระบบสุม่เทา่นัน้ ** 

** เทีย่วบนิ/เวลาบนิในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งมาจากสภาวะทางการตลาดของสายการบนิ 
บรษัิทฯ จะยนืยนัใหท้า่นทราบเป็นสถานะอพัเดทในใบนัดหมายอกีครัง้ ** 

 
04.00 น.  ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง  
อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) มเีจา้หนา้ทีท่ัวรค์อยใหก้ารตอ้นรับทกุทา่น  
06.45 น.  ออกเดนิทางโดย เทีย่วบนิ FD760 
10.20 น.  ทกุทา่นมาถงึ  สนามบนิมาเกา๊  หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มรับกระเป๋าทีส่ายพาน
เรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้ออกเดนิทางไป  ฮอ่งกง (โดยเรอืเฟอรี)่ *ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

 
** ทวัรต์ามใจส ัง่ !!! เลอืกเทีย่วได ้1 โปรแกรม อยา่งใดอยา่งนงึ ** 

พรอ้มบรกิารรถรบัสง่ท ัง้ไปและกลบั ฟร!ี 
 

(1) ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์ หรอื  (2) ทวัรน์องปิง+ชอ้ปป้ิงเอา้ตเ์ลท 
โดยทา่นตอ้งแจง้กบัพนกังานขายในวนัจองทวัร ์เพือ่เตรยีมบตัรใหท้า่นลว่งหนา้ 

 
**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

 
(1) ทัวรฮ์อ่งกงดสินยีแ์ลนด ์นําทกุทา่นกา้วเขา้สู ่7 ดนิเเดนมหัศจรรย ์ทีม่ทีัง้เรือ่งราวสดุลกึลับ ไวลด์เวสต ์ทอย
สตอรี ่เรือ่งเหนอืจนิตนาการ การผจญภยั หว้งอวกาศ และทวปีอเมรกิา ซึง่ทกุดนิแดนจะตอ้นรับทกุคนดว้ยเครือ่ง
เลน่แสนสนุกระดับโลก เหลา่เพือ่นดสิบนยี ์ตัวโปรด และการแสดงสไตลบ์รอดเวยส์ดุตระการตา 
หมายเหต ุ ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  พลไุฟปราสาท จะหยดุการแสดงเนือ่งจากตัวปราสาทได ้
ปิดปรับปรงุชัว่คราว เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประมาณ เพือ่จัดสรา้งใหม้ขีนาดใหญข่ึน้กวา่เดมิ   

 

 
 
(2) ทัวรก์ระเชา้นองปิง  เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก มุง่สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีโดยประมาณ 

ทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ใหท้า่นไดก้ราบขอพร  พระใหญเ่กาะลันเตา เป็นวัดที่

สรา้งขึน้เมือ่ปี1924เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก หนัก 250 ตันและสงู 34

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ระหวา่งเดนิมาทีว่ัดจะเห็นพระใหญแ่ตไ่กล 

หากใครไดไ้ปนมสัการ ขอพรแลว้ ชวีติจะพบแตค่วามสขุความสําเร็จในทกุๆ ดา้น.. จากนัน้พาทา่นชอ้ปป้ิง City 

Gate Outlet ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญใ่นรปูแบบ Outlet ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากโรงงาน  มาลดกระหน่ํา

สงูสดุ 30-70%  เชน่  Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK  และม ี Food Court รวมอาหารอรอ่ยๆ 

หมายเหต ุ กรณีนองปิง "ปิดปรับปรงุเพือ่ซอ่มบํารงุ" ในวันเดนิทาง ทัวรจ์ะนําทกุทา่นขึน้ลงเกาะลันเตาเรยีบรอ้ย  



 

โดยรถ Shuttle Bus ประจําทางของนองปิง และขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่กระเชา้ ในทกุกรณี 

 

 

 
 

** สมควรแกเ่วลา..ไกดแ์ละรถรอรบัทา่นทีจ่ดุนดัพบ **  
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางไป  จไูห ่(โดยเรอืเฟอรี)่  ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช ัว่โมง 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

เขา้สูท่ ีพ่กั (จไูห)่  LANMARK  INTERNATIONAL HOTEL   หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสอง    ถนนคูร่กั – หวหีนี ่– ชอ้ปป้ิงสนิคา้ OTOP – สวนหยวนหมงิ – ชมโชว ์– ตลาดกงเป่ย (เสรมิ) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

ถนนคูรั่ก เป็นถนนยาวเลยีบรมิทะเล มคีวามยาวประมาณ 15 กโิลเมตร โดยรัฐบาลจไูหม่กีารตกแตง่ภมูทิัศน ์
ของถนนเสน้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความสวยงาม และความรม่รืน่ เหตทุีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่กนัน้ เนือ่งมาจากบรเิวณถนน 
รมิชายหาดมกีารวางมา้น่ัง ทํามาสําหรับน่ังไดท้ลีะ 2 คนเทา่นัน้ ทําใหไ้ดรั้บความนยิมในหมูคู่รั่กหนุ่มสาวเป็น 
อยา่งมาก  โดยสถานทีน่ีไ้ดม้ตํีานานเลา่ขานเกีย่วกบัความรักมายาวนาน เรือ่งมอียูว่า่ ในหมูบ่า้นชาวประมงรมิ 
ทะเล มชีายหาฟืนคนหนึง่ ทํามาหากนิดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร อดทน และซือ่สตัย ์ไดต้กหลมุรักกบั นาง 
เทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล ทัง้สองใชช้วีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุตลอดเวลากวา่ 8 ปี ทําใหช้ายทีอ่าศัยอยูบ่า้น 
ขา้งๆ อจิฉาเป็นอยา่งมาก เนือ่งจากตนเองมกัจะทะเลาะกนัภรรยาอยูบ่อ่ยครัง้ จงึนําความลับทีต่นเองรูไ้ปบอก 
แกช่ายขายฟืนวา่ “แทจ้รงิแลว้ภรรยาของทา่นไดอ้มไขม่กุทีส่วยงามและมคีา่ไวใ้นปาก” ซึง่ทําใหช้ายหาฟืนรูส้กึ 
นอ้ยใจ และเสยีใจ ทีภ่รรยามคีวามลับกบัเขา ชายหนุ่มจงึไดเ้รยีกภรรยามาซกัถาม จนทราบวา่เรือ่งทีน่างอม 
ไขม่กุมคีา่ไวเ้ป็นความจรงิ ชายขายฟืนจงึขอใหน้างคายออกมาใหเ้คา้ด ูแตน่างกลับปฏเิสธ โดยบอกวา่หากตน 
คายไขม่กุออกมา ตนจะกลายเป็นหนิทันท ีชายหนุ่มไมเ่ชือ่ทีน่างกลา่ว นางจงึตัดสนิใจสละความรักเพือ่พสิจูน ์
คําพดูดว้ยการคายไขม่กุออกมา ทันใดนัน้เอง นางกลายเป็นหนิตอ่หนา้ตอ่ตา เขากระโดดกอดภรรยาร่ําไห ้ แต ่
มนัสายไปเสยีแลว้ เขาไดทํ้ารา้ยภรรยาทีรั่กเขาไปแลว้ และเพือ่เป็นการระลกึถงึความรักอนัยิง่ใหญ ่จงึไดม้กีาร 
สรา้งรปูปัน้ของนางไวก้ลางทะเลใกลก้บัหมูบ่า้นชาวประมงน่ันเอง  นางเทพธดิานัน้จงึถกูสรา้งเป็นรปูปัน้ชือ่วา่ 
จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอื สาวงามหวหีนี ่เป็นหนิแกะสลักตัง้เดน่สงา่อยูร่มิทะเลบรเิวณอา่วเซยีงห ูมขีนาดใหญม่ ี
ความสงูถงึ 8.7 เมตร และมน้ํีาหนักถงึ 10 ตัน มอืถอืไขม่กุไวโ้ดยยกขึน้เหนอืศษีระ ตามเรือ่งเลา่ดังกลา่ว 



 

 

แวะชมสนิคา้ OTOP ขึน้ชือ่ของจนี สนิคา้ของชาวจนี ทีม่ชี ือ่เสยีงมายาวนาน คงไมพ่น้สนิคา้ประเภท ผา้ไหมแท ้
หยกแท ้และ ยาสมนุไพร ลว้นแลว้เป็นสนิคา้ทีม่ปีระโยชน ์ดา้นสขุภาพ และมคีณุคา่อยา่งมาก เมือ่ทา่นมาถงึ
แหลง่สนิคา้เหลา้นีแ้ลว้ อยา่พลาดทีจ่ะเลอืกซือ้เป็นเจา้ของ หรอื นําไปฝากคนทีค่ณุรัก 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

พระราชวังหยวนหมงิ  ถกูสรา้งขึน้บรเิวณใจกลางของภเูขาชลินิ ทดแทนพระราชวังแหง่เดมิทีปั่กกิง่ ซ ึง่ถกูทําลาย 
ไปในปีค.ศ. 1860 จากการบกุของกองทัพองักฤษในชว่งสงครามฝ่ินครัง้ที ่2 ภายในมเีนือ้ที ่1.39 ตาราง 
กโิลเมตร สรา้งขึน้ตามแบบในอดตีทกุประการ อกีทัง้มฮีวงจุย้ทีด่ ีเนือ่งจากถกูโอบลอ้มดว้ยขนุเขาทีเ่ขยีวชอุม่ทัง้ 
3 ดา้น ดา้นหนา้ เป็นพืน้ทีร่าบ ภายในมทีะเลสาบ 80,000 ตรม. มขีนาดเทา่กบัสวนเดมิกรงุปักกิง่ 

 
ชมโชวห์ยวนหมงิ ซึง่เป็นการแสดงกลางแจง้ สลับกบัการแสดงบนเวท ี ประกอบไปดว้ยชดุการแสดงทีใ่ชเ้หลา่ 
นักแสดงกวา่ 100 ชวีติ แสง ส ีเสยีง ยิง่ใหญ ่อลังการ ใชเ้วลาแสดงประมาณ 45 นาท ีโดยโชวด์ังกลา่วอาจม ี
รปูแบบการแสดงหลายแบบแตกตา่งกนัไปตามฤดกูาร..ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการจัดแสดงของสถานทีเ่ป็นหลัก  



 

 

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพเิศษ!  เป๋าฮือ้ เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง 

 
** หากมเีวลาเหลอืมากพอจะน าทา่นไปชอ้ปป้ิงโปรแกรมนี ้**  

ตลาดกง๋เป่ย  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์ลยีนแบบเกรด AAA+ ชือ่ดังของเมอืงจไูห ่ภายในหา้งตดิแอรเ์ย็นสบาย
ประกอบดว้ยรา้นคา้กวา่ 5,000 รา้น มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย กระเป๋า รองเทา้ กางเกง นาฬกิา ของเด็กเลน่ 
ฯลฯ ทีสํ่าคัญราคาไมแ่พง แลว้ยงัสามารถตอ่รองราคาได ้เป็นทีถ่กูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งยิง่ 

 

เขา้สูท่ ีพ่กั (จไูห)่ LANMARK  INTERNATIONAL HOTEL  หรอืใกลเ้คยีง 

วนัสาม   มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – เจา้แมก่วนอมิทองค ารมิทะเล – โบสถเ์ซนปอล – วดัลนิฟง 

              วดัเปากง – เดอะเวเนเชีย่น – สนามบนิมาเกา๊ – ดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

จากนัน้ออกเดนิทางกลับ มาเกา๊ (โดยรถโคช้) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

วัดเจา้แมก่วนอมิ  เป็นวัด 1 ใน 3 วัดดังแกปี้ชง ทีผู่ค้นนยิมมากราบไหวก้นัเป็นจํานวนมาก ภายในวัดมอีงคเ์จา้แม่
กวนอมิ ทีป่ระดษิฐานภายในแตง่เครือ่งทรงอาภรณ์ ดว้ยชดุเจา้สาวโบราณทําจากผา้ไหม มคีวามงดงามยิง่นัก ที่
วัดนีผู้ค้นนยิมมาขอพรเรือ่งเงนิทองและโชคลาภ  วธิบีชูา : เทยีน 1 คู ่ปักซา้ย-ขวา, ธปูใหญ ่3 ดอก ปักตรงกลาง
, จดุธปูเล็กทัง้กํา ปักกระถางละ 3 ดอกทกุกระถาง ออกไปจนถงึหนา้วัด 



 

 
เจา้แมก่วนอมิทองคํารมิทะเล องคเ์จา้แมก่วนอมิรปูนีม้คีวามพเิศษคอืมพีระพักตเ์ป็นพระแมม่าร ีแตอ่าภรณ์เป็นเจา้
แมก่วนอมิ สบืเนือ่งมาจากทางการโปรตเุกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหแ้กม่าเกา๊ ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนื
ใหก้บัจนี ชาวมาเกา๊มคีวามเชือ่วา่หากใครไดม้าไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิแลว้  สามารถหาสญัลักษณ์ infinity หรอื
เลข 8 ทีซ่อ่นอยูท่ัง้ 3 แหง่พบ จะทําใหม้โีชคดอียา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุอกีดว้ย  จากนัน้นําทา่นแวะซือ้ของฝาก อาทเิชน่
หมหูวาน ทารต์ไข ่ฯลฯ เป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ยอดนยิมของเมอืงมาเกา๊ 

 
ซากโบสถเ์ซนตป์อล สรา้งขัน้เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร ์และเป็น
สญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊ โบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวัก
ออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรง ทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงซากประต ู
และบนัไดทางเขา้ดา้นหนา้เทา่นัน้ หลังจากมกีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปีค.ศ.1991 ดา้นหลังของซากโบสถม์กีาร
จัดสรา้งพพิธิภณัฑท์างศาสนาขึน้ เพือ่รวบรวมภาพเขยีนและจัดแสดงอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา 



 

 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

วัดลนิฟง  เป็นวัด 1 ใน 3 วัดดังแกปี้ชง  ทีผู่ค้นนยิมมากราบไหวก้นัเป็นจํานวนมาก เป็นวัดเกา่แกล่ัทธเิตา๋แหง่
เดยีวในมาเกา๊ ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพการแพทย ์“อีเ้ลง่ไตไต” และ “หลั่นหลงไตไต” ผูค้นจงึนยิมมา
ขอพรรวมไปถงึบนบานใหส้ขุภาพด ีปลอดจากโรครา้ยตา่งๆ นอกจากนีภ้ายในวัดยงัมเีทพนามวา่  “กวิฮวั”  ซึง่เชือ่
กนัวา่เป็นเทพทีอํ่านวยพรใหแ้มท่ีม่บีตุรตัง้ครรภข์อพรใหค้ลอดบตุรงา่ยและใหส้ขุภาพแข็งแรง วธิบีชูา :  บชูาดว้ย
เทยีน 1 คู ่ปักซา้ย-ขวา, ธปูใหญ ่3 ดอก, ธปูเล็ก 3 ดอก, กระดาษเงนิกระดาษทอง 

 
 

วัดเปากง  เป็นวัด 1 ใน 3 วัดดังแกปี้ชง  ทีผู่ค้นนยิมมากราบไหวก้นัเป็นจํานวนมาก มเีทพเปากง หรอื เปาบุน้จิน้ 
ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ีโดยเชือ่กนัวา่เป็นเทพแหง่ความยตุธิรรม ผูค้นจงึนยิมมาขอพรจากเทพเปากงใหช้ว่ยปัด
เป่าคนปองรา้ย หรอืศัตร ูนอกจากนีว้ัดเปากงยงัมหีอเทพไทส้ว่ยเอี๊ย 60 องค ์สําหรับผูท้ีต่อ้งการแกปี้ชง  วธิบีชูา : 
บชูาดว้ยเทยีน 1 คู,่ ธปูใหญ ่3 ดอก ปัก 3 จดุ, ยกกระดาษเงนิกระดาษทองแลว้บอกชือ่สกลุตัวเอง เจา้หนา้ทีจ่ะ
นําไปตัง้ทีเ่ทพประจําวันเกดิ กอ่นนําไปเผา 



 

 
เดอะเวเนเชีย่น รสีอรท์สดุหรอูลังการ อาณาจักรคาสโินทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชยี” 
THE VENETIAN RESORT HOTEL CASINO อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัเกมสก์ารพนันนานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, 
แบล็คแจ็ค, รเูล็ต, สล็อตแมชชนีนับพันตู ้ฯลฯ หรอืเลอืกถา่ยภาพกบับรรยากาศเมอืงเวนสิและสญัลักษณ์ของ
เมอืงเวนสิ  มลํีาคลองกลางเมอืง ใหท้า่นไดรั้บความรูส้กึเหมอืนอยูก่ลางเมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีอสิระใหท้า่นได ้
ทํากจิกรรมตา่งๆ เชน่ ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร)์มลีักษณะโดยผูแ้จวเรอืจะขบัขานบทเพลง
ไพเราะ สองฝ่ังคลองเป็นรา้นรวงรว่มแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีข่นสนิคา้แบรนดด์ังมารวมตัวกนัอยา่งครบครัน 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

 

 

** สมควรแกเ่วลา..น าทา่นไปสนามบนิมาเกา๊ เตรยีมโหลดกระเป๋า ** 
 

22.40 น. เหริฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิ FD767 
00.30 น. ถงึประเทศไทย ณ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ไดแ้ก ่ฮอ่งกง  
มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้  กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล 
เชน่  จวิเวอรี,่ หยก, บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, เยือ่ไผ ่ซึง่ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมดว้ย  
“เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทัวรจํ์าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมโดย



 

ใชเ้วลาประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 
และทกุการตัดสนิใจซือ้นัน้เป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100% ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรับผดิชอบความพอใจหากทา่นไมพ่ึง่
พอใจสนิคา้ภายหลัง  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางแลนดจ์นีจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 600 หยวน / คน / รา้น 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *รวม* 
1) ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป – กลับ พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ (ไมอ่นุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง) 
  เนือ่งจากเป็นตั๋วประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund ตั๋วไดท้กุกรณี 

  ตั๋วเครือ่งบนิเมือ่ยนืยนัการออกตั๋วแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

2) โรงแรม 4 ดาว 2 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ  การจัดหอ้งพักสําหรับเด็ก มเีงือ่นไขดังนี ้

       เด็กอาย ุตัง้แต ่0 – 4 ขวบ ไมเ่ปิดเตยีง จัดใหน้อนเตยีงเดยีวกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น / หอ้ง เทา่นัน้   
         หากทารกนอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง  โรงแรมจะถอืวา่เป็นการพักเดีย่ว  มคีา่พักเดีย่ว 

       เด็กอาย ุตัง้แต ่4 ขวบ ขึน้ไป  จัดใหน้อนเสรมิ 1 เตยีง / หอ้ง หรอื นอนกบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น / หอ้ง 
       ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] ในวันกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแตท่าง 
         โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ TRIPLE เหลอื ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิจ์ัดหอ้งประเภทอืน่ใหท้ดแทน 
       เนือ่งจากเป็นหอ้งพักประเภทกรุ๊ปในกรณียกเลกิเดนิทางจะไมส่ามารถขอ Refund หอ้งพักไดท้กุกรณี   
         และไมส่ามารถขอปรับเปลีย่นประเภทหอ้งไดต้ามความพงึพอใจในวันเดนิทางได ้ยกเวน้พบวา่..  
         สิง่อํานวยความสะดวกภายในหอ้งพักมคีวามชํารดุจนไมส่ามารถใชง้านได ้ เชน่  แอรเ์สยี, กอ๊กน้ําไม ่
         ทํางาน, กลอนประต ูหรอื ประต ูไมส่ามารถใชง้านได ้ฯลฯ เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ยเปลีย่นหอ้งใหแ้กท่า่นได ้ 
       ในกรณีบางทา่นในกรุ๊ปขอยกเลกิเดนิทางในวันเดนิทาง  บรษัิทฯ จะไมส่ามารถโอนหอ้งพักของผูท้ี ่
         ยกเลกิเดนิทางใหแ้กท่า่นอืน่ๆ ใชสํ้ารองในกรุ๊ปไดท้กุกรณี  เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขของทางโรงแรม 

3)  อาหาร 6 มือ้ ตามโปรแกรม (**หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได*้*) 

4)  คา่บตัรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไ่มใ่ชโ่ปรแกรมทีร่ะบไุวว้า่ตอ้งชําระเพิม่เตมิ 

5)  คา่รถโคช้ปรับอากาศ รับ-สง่ สถานทีท่อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

6)  ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท  
        (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตัง้แต ่อาย ุ1 – 75 ปี เทา่นัน้ ** 
        กรณีผูเ้ดนิทางมอีายตุัง้แต ่ 76 – 80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง 
          และ สําหรับผูเ้ดนิทาง อาย ุ81 ปี ขึน้ไป กรมธรรมไ์มรั่บคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

        ประกนัจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่คยผา่นหรอืเคยเดนิทางเขา้ประเทศตอ้งหา้ม แมว้า่จะสง่ชือ่มาทําประกนัแลว้ 
          ไดแ้ก ่อาเซอรไ์บจัน, อฟักานสิถาน, ควิบา, อหิรา่น, อรัิก, สาธารณรัฐครีก์ชิ, เลบานอน, ลเิบยี, เกาหลี 
          (เหนอื), ปากสีถาน, ซเีรยี, ทาจกิสิถาน, เตริก์เมนสิถาน, ปาเลสไตน,์ อซุเบกสิถาน, อสิราเอล  

7)  ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บเงนิเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

8)  คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋า สําหรับโหลดใตเ้ครือ่ง 1 ใบ จํากดัน้ําหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 
 

อตัราคา่บรกิารท ัง้หมด *ไมร่วม* 
1)  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ (ไมใ่ชห่ัวหนา้ทัวร)์ 1,000 บาท/ทา่น   
       ผูใ้หญแ่ละเด็กจา่ยในอตัราเทา่กนั  ** ยกเวน้ทารก ฟร!ี คา่ทปิ ** 

       จา่ยทีส่นามบนิประเทศไทยแกเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทัวรเ์ทา่นัน้ 
  คา่ทปิสําหรับหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย ** ทา่นสามารถจา่ยเพิม่ตามสนิน้ําใจของทกุทา่น ** 

2)  คา่ภาษีตา่งๆ ไดแ้ก ่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี 

3)  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้จากทัวรเ์ป็นสาเหต ุ อาทเิชน่  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษภายใน 
     หอ้งพัก, คา่โทรศัพทต์า่งๆ ,คา่อนิเตอรเ์น็ต, คา่มนิบิาร,์ คา่ซกัรดี, คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสาย 
     การบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล, การนัดหยดุงาน, การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้ 
     เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน ทัง้ทีป่ระจําเมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยู ่
     นอกเหนอืความควบคมุของทางบรษัิทฯ   

 
 

เงือ่นไขการรบัจองทวัร ์
1)  ชําระมดัจําทัวร ์5,000 บาท  ภายใน 1 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บใบยนืยนัรับจอง (อนิวอย)   
2)  สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมด กอ่นเดนิทาง 30 วัน เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง 

       ทีน่ั่งของทา่นจะถกูยนืยนัโดยสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ทา่นไดรั้บใบยนืยนัการรับจองของบรษัิทฯ เป็นสําคัญ 



 

       บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิทีน่ั่งของทา่นอตัโนมตั ิ(auto) หากทา่นไมไ่ดช้ําระคา่มดัจําในวันทีกํ่าหนด  
         เพือ่ใหส้ทิธิแ์กผู่ท้ีร่อควิ (Waitlist) ทา่นตอ่ไป และ เนือ่งจากโปรแกรมเป็นแบบ Join Tour (จอยเทีย่ว) 
         บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งบรหิารจัดการขายทีน่ั่งใหเ้ต็มกรุ๊ปในระยะเวลาจํากดัทีส่ายการบนิกําหนด 
         เพือ่สามารถนําทกุทา่นออกเดนิทางไดอ้ยา่งราบรืน่        

3)  แนบสําเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณุาถา่ยสง่มาตามตัวอยา่ง) โดยมวีันหมดอายคุงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน   
     นับลว่งหนา้กอ่นวันเดนิทาง และมหีนา้วา่งทา้ยเลม่ไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระทับตราได ้

 
4)  หากทา่นไมช่ําระคา่ทัวรค์รบ 100% กอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯ จะไมส่ามารถอนุญาตใหท้า่นเดนิทางได ้ 
     รวมถงึสายการบนิจะยดึมดัจําของทา่นทันท ีโดยไมส่ามารถขอคนื (Refund)  ไดท้กุกรณี 

 
 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆ ทีค่วรทราบ 
1)  ผูเ้ดนิทางทีม่อีาย ุ65 ปี ขึน้ไป หรอื ทา่นทีร่อ้งขอรถเข็น (Wheel Chair) ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
ประกอบการเดนิทาง เพือ่ยนืยนัสขุภาพวา่ทา่นเหมาะสมแกก่ารเดนิทางได ้ เนือ่งจากโปรแกรมเสน้ทางนี ้ทา่น
ตอ้งเดนิทางขา้มหลายเมอืง รวมถงึเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักบอ่ย หากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ พบวา่ ทา่นชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้เชน่ เดนิไดน้อ้ยกา้วกวา่คนปกต ิ มอีาการหอบหดื อาหารชกั อาหารเกร็งควบคมุตนเองไมไ่ดห้รอื 
ตอบสนองชา้ผดิปกต ิและไมม่ใีบรับรองแพทยป์ระกอบ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทาง โดย
คํานงึถงึความปลอดภยัทา่นเป็นสําคัญ 

2)  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ
แปรปรวน, ปัญหาชมุนุมปิดถนนมาจากการเมอืง, ปัญหาจากสายการบนิเป็นสาเหต,ุ ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืในกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่จะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามสถานการณ์ในวันดังกลา่ว โดยจะคํานงึถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้เป็นสําคัญ 

3)  ทา่นทีม่วีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หรั้บทราบ
กอ่นการทําจองทัวร ์ โดยทัง้นี ้ทางบรษัิทฯ ไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีซีา่จนีทกุกรณี 

4)  บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กล่กูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกนั กรณีทีท่า่นจองและเดนิทางมาเพยีง 1 ทา่น 
จะตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรเ์ทา่นัน้ 

5)  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 
 

 
 

 

 


