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โดยสายการบนิAIR ASIA 
เที+ยวบนิสบายๆ สไตลแ์อรเ์อเชยี สูเ่มอืงมาเกา๊ ชอ้ปปิ5 งที+ฮวัฟามอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ที+ไดร้บัการ
ออกแบบอยา่งลํ 5าสมยั พรอ้มชมนํ5าพเุตน้ระบําประกอบแสงสเีสยีง สมัผสัประสบการณส์ดุเสยีว

กบัสะพานแกว้เปิดใหมบ่นยอดเขาหวงทงึเซี+ย ไหวพ้ระขอพรกนัที+วดั ซงิฟหูลง 
เสี+ยงโชคกนัที+คาสโินที+ใหญท่ี+สดุในโลกแถมไดช้อ้ปปิ5 งกนัใหจ้ใุจที+เวเนเชี+ยนมาเกา๊  

มนํี 5าดื+มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
(อาย3ุ-18 ปี) พกัเดี+ยว 

27-30 พฤศจกิายน 2562 6,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2562 8,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 11,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

04-07 ธนัวาคม 2562 10,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

11-14 ธนัวาคม 2562 8,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

13-16 ธนัวาคม 2562 8,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

18-21 ธนัวาคม 2562 8,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

21-24 ธนัวาคม 2562 8,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 15,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

27-30 ธนัวาคม 2562 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 16,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

31 ธนัวาคม-03 มกราคม 2562 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 16,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

04-07 มกราคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

08-11 มกราคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

11-14 มกราคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

15-18 มกราคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

05-08กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

06-09 กมุภาพนัธ2์563 10,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

12-15 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 



 

  

 

13-16 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

15-18 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

19-22 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

20-23 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

22-25 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

26-29 กมุภาพนัธ2์563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

28 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) พกัเดี+ยว  

29 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

04-07 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

05-08 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

07-10 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

11-14 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

12-15 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

14-17 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

18-21 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

19-22 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

21-24 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

25-28 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

26-29 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

28-31 มนีาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

02-05 เมษายน 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 



 

  

 

**ราคานี5ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊มาตรา144 ราคาทา่นละ 1,500 บาทตอ่ 1 ทา่น ** 
 

**ราคานี5ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ ี+ดแูลคณะจากเมอืงไทย 
รวมเป็น1,400 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น** 

04-07 เมษายน 2563 11,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 14,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

10-13 เมษายน 2563 14,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 17,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

15-18 เมษายน 2563 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 15,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

16-19 เมษายน 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

18-21 เมษายน 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

23-26 เมษายน 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

25-28เมษายน 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 15,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) พกัเดี+ยว วนัเดนิทาง

07-10 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

09-12 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

13-16 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

16-19 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

20-23 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

21-24 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

23-26 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

27-30 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

28-31 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 



 

  

 

 
จอยแลนดไ์มเ่อาต ัMว หกัจากราคาทวัร3์,000 บาท/ทา่น 

 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคที�นั�งสําหรับผูโ้ดยสารที�มคีวามประสงคต์อ้งการนั�งแถวหนา้
แตจ่ะมคีา่บรกิารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิ 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการที+น ั+งแถวหนา้ Hot Seat กรณุาแจง้แถวที+ตอ้งการและเช็คราคา 
กบัพนกังานขายทกุคร ั5งกอ่นทาํการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจไูห-่วดัผูโ่ถว-ฮวัฟามอลล-์โชวนํ์ 5าพเุตน้ระบํา  

พเิศษ เมน!ู! เป่าฮื5อ พรอ้มเครื+องดื+มไวนแ์ดง 
 

04.00น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกันณทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)โดยมี
เจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ โดยสายการบนิAIR ASIAเที+ยวบนิที+FD760 

 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื+องดื+มบนเครื+องบนิกรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ5น
เครื+องบนิหรอืทา่นสามารถเลอืกซื5ออาหารและเครื+องดื+มไดบ้นเครื+องบนิ 

10.20น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ จากนั-นนําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสูเ่มอืงจไูหต่ั -งอยูท่างตอนใตข้องลุม่แมนํ่-าไขม่กุ (Pearl River Delta) ใน
มณฑลกวางตุง้ทอดตัวยาวอยูร่มิฝั�งทะเลจนีใตโ้ดยมอีาณาเขตตดิตอ่กบัมาเกา๊และยังสามารถขา้มฝั�งไป
เที�ยวฮอ่งกงไดอ้ยา่งงา่ยดาย ที�นี�เป็นอกีหนึ�งเขตเศรษฐกจิที�สําคัญของจนี 

หมายเหต:ุ ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่น
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เที+ยง  บรกิารอาหารณภตัตาคารอาหาร(1) 

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัผูโ่ถวหรอืวดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple)ดนิแดนอนัศักดิEสทิธิEของพระ
โพธสิตัวก์วนอมิพทุธศาสนานกิายมหายานพระโพธสิตัวม์มีากมายพระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึ�งหรอื
ภาคหนึ�งของพระอมติาภพทุธเจา้ซึ�งพระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุษุเมื�อเสด็จโปรดสตัวใ์หพ้น้ทกุขจ์ะทรง
นริมติพระองคไ์ปตามภพภมูพิระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปางเชน่ปางประธาน, ปางพันมอืพันตา, ปาง11 
หนา้และปางที�เป็น “เจา้แมก่วนอมิ”ที�คนจนีเรยีกวา่ “อาเนี-ย”เป็นตน้เชื�อกนัวา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีี�ประทับ
อยูท่ี�ดนิแดนศักดิEสทิธิEบนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยีเมื�อราวพ.ศ. 11 พระสงฆร์ปู
หนึ�งเดนิทางไปประเทศจนีเพื�อศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิกลับมาดว้ยระหวา่งทางเจอพายุ
จงึตอ้งแวะพักที�เกาะแหง่หนึ�งเป็นเวลานานมากจนเชื�อวา่องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปที�ไหนประสงคจ์ะอยูท่ี�เกาะ
แหง่นี-จงึไดส้รา้งศาลเพื�อประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิเกาะแหง่นี-จงึกลายเป็นที�ตั -งของปชูนยีสถานอนั
ศักดิEสทิธิEเปรยีบเชน่ที�ประทับของเจา้แมก่วนอมิตามตํานานเดมิและเกาะแหง่นี-คอื “เกาะผูถ่อ่ซาน” (โพทอ้
ซวั) หนึ�งในสี�ภเูขาพระพทุธอนัยิ�งใหญข่องจนี 

 จากนั-น นําทา่นเดนิทางสู ่ฮวัฟามอลล ์(Haufa Mall)หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องเมอืงจไูห ่พรั�ง
พรอ้มไปดว้ย เสื-อผา้เครื�องแตง่กาย รา้นอาหาร มากมายกวา่ 100 รา้นคา้ เรยีกวา่ เป็นคอมเพล็กซข์นาด
ใหญเ่ลยก็วา่ได ้ฮวัฟามอลลป์ระกอบไปดว้ย 3 สว่นดว้ยกนั  
1. QUALITY LIFE ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นเสื-อผา้ชั -นนํา เครื�องใชไ่ฟฟ้า อเิล็กทรอนกิค,์ซปุเปอรม์าเก็ต,สว่น
ของสนามเด็กเลน่ และโรงหนัง 
2. ROMANTIC VALLEY ประกอบดว้ยรา้นเสื-อผา้ชั -นนํา ที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการตกแตง่ จากวัฒนธรรม
ตา่งๆทั�วโลก 
3. LUXURY ZONEโซนที�รวบรวมแบรนดเ์นมชั -นนําจากทั�วทกุมมุโลก ใหท้า่นชอ้ปปิ-งกนัไดจ้ใุจ ในที�เดยีว 
ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปปิ-งตามอธัยาศัย ชว่งเย็น นําทา่นชมการแสดงนํ 5าพเุตน้ระบําประกอบแสงสเีสยีง 
ดา้นหนา้ของฮวัฟามอลล ์



 

  

 

 

 

คํ+า  บรกิารอาหารคํ+า ณ ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป่าฮื5อ พรอ้มเครื+องดื+มไวนแ์ดง (2)  
ที+พกั  โรงแรม TianyueLizhiHotelหรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที+สอง เมอืงจไูห-่เมอืงชงิหยวน-วดัซงิฟหูลง-ยอดเขาหวงทงึเซี+ย-สะพานแกว้เปิดใหม-่ 
เมอืงกวางโจว- ชอ้ปปิ5 งถนนซ ั+งเซี+ยจ ิ+ว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

จากนั-น นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ชงิหยวน มณฑลกวางตุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 

เที+ยง  บรกิารอาหารณภตัตาคารอาหาร(4) 
นําทา่นเดนิทางสูว่ดัซงิฟูหลง (Xingfulong Temple)วัดโบราณตั -งอยูใ่นทางตะวันออกของเมอืงชวิห
ยวนมปีระวัตศิาสตรย์าวนานสรา้งขึ-นในชว่งปลายราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิตอนตน้ใหท้า่นไหวพ้ระขอพร
สิ�งศักดิEสทิธิEกอ่นเพื�อความเป็นสริมิงคล 

 นําทา่นเดนิทางสูย่อดเขาหวงทงึเซี+ย (HuangtengxiaTianmen) (รวมคา่เขา้แลว้) พบกบัที�เที�ยวใหม่
แกะกลอ่งทางเดนิกระจกเป็นทางเดนิกระจกที�มคีวามสงูทําลายสถติทิางเดนิกระจกที�เมอืงจางเจยีเจี-ย
ประเทศจนีที�นี�มคีวามสงูถงึ500เมตรความยาว 202 เมตรแตล่ะชอ่งจะประกอบไปดว้ยแผน่กระจกหนา 3 ชั -น
วางซอ้นกนัเพื�อใหส้ามารถรองรับนํ-าหนักไดม้ากถงึ 20 ตันใชว้ัสดแุกว้ที�ทันสมัยที�สดุในโลกเป็นกระจกใสมี
ความหนา6ซม. การออกแบบทางเดนิกระจกมลีักษณะคลา้ยกบัไมแ้บดมนิตันสองอนัวางอยูใ่นแนวตั -งและ
แนวนอนนอกจากนี-ที�นี�ยังตกแตง่ดว้ยนํ-าตกเอฟเฟคแสงสทีี�สวยงามไวท้ี�ทางเดนิกระจกอกีดว้ยอสิระใหท้า่น
พบกบัความตื�นเตน้และหวาดเสยีวของทางเดนิกระจกพรอ้มกบัทวิทัศนอ์นังดงาม (หมายเหต:ุ ทางเดนิ
กระจกเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยา่งสงูสดุอยูต่ลอดจากทาง
รัฐบาลจนีดังนั-นสะพานอาจจะปิดไมใ่หนั้กทอ่งเที�ยวเขา้ไปอนัเนื�องจากสภาพอากาศลมหมิะฝนทั-งนี-เพื�อ
ความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยว)  (**หากทา่นไมเ่ดนิทางเดนิกระจกบรษัิทฯขอสงวนสทิธิEไมทํ่าการคนืเงนิ
ทกุกรณี**) 
จากนั-นนํ-าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกวางโจวเป็นเมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ (Guangdong Sheng) ซึ�งเป็น
มณฑลซึ�งเป็นที�ตั -งของเขตเศรษฐกจิพเิศษทั-ง 3 แหง่ของจนีคอืเซนิเจิ-น (Shenzhen), จไูห ่(Zhuhai) 
และซวัเถา (Shantou)ตั -งอยูป่ากแมนํ่-าจเูจยีง (Zujiang) มคีวามประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,800 ปีที�นี�เป็น
จดุเริ�มของเสน้ทางสายไหมทางทะเลในครั -งอดตีและยังเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีหง่แรกและแหง่เดยีวที�เปิด
ตอ้นรับชาวตะวันตกที�เขา้มาตดิตอ่คา้ขายศนูยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนีแตก่วางโจวยังมภีมูหิลังทาง
ประวัตศิาสตรท์ี�ยาวนานในรปูสถานที�สําคัญตา่งๆปัจจบุันกวางเจามบีทบาทเป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้
ที�มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากที�สดุในภาคใตข้องจนี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ช ั+วโมง 30 นาท)ี  
จากนั-นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ-งที� ถนนคนเดนิซา่งเซี+ยจ ิ+วเป็นถนนคนเดนิที�มชีื�อเสยีงของเมอืงกวางโจวซึ�ง
จําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิทั -งอาหารสนิคา้แฟชั�นและของที�ระลกึตา่งๆจากรา้นคา้ทั -งหมดกวา่ 300 รา้น
ตลอดความยาวถนน 1.2 กโิลเมตรถนนซา่งเซี�ยจิ�วเป็นถนนสายธรุกจิแหง่แรกของเมอืงกวางโจวซึ�งเปิดทํา
การตั -งแตปี่ค.ศ. 1995 เป็นตน้มาพื-นที�โดยยรอบเป็นยา่นเมอืงเกา่ซกีวน (Xiguan) ซึ�งมลีักษณะอาคารทั -ง



 

  

 

สไตลจ์นีและสไตลย์โุรปผสมกนัไปและยังเต็มไปดว้ยตรอกตา่งๆอกีจํานวนมากซึ�งบรรยากาศของถนนคน
เดนิแหง่นี-จะมคีวามคกึคักเป็นพเิศษตั -งแตช่ว่งเย็นไปจนถงึตอนคํ�าของทกุวัน 

คํ+า อสิระอาหารคํ+า เพื+อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ5 งของทา่น  
ที+พกั  โรงแรม De Sense Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที+สาม เมอืงจูไห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี+หรอืจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์-รา้นหยก-รา้นบวัหมิะ-รา้นเยื+อไผ-่ตลาด
ใตด้นิกงเป่ย 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านนั�งรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road)ถนนเลยีบ
ชายหาดที�สวยงามแสนจะโรแมนตกิซึ�งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่งภูมทัิศน์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ
สําหรับการพักผอ่นหยอ่นใจและที�ไดช้ื�อวา่เป็นถนนคูรั่กเพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่นี-ไดม้กีาร
นําเกา้อี-หรอืมา้นั�งซึ�งทํามาสําหรับ 2 คนนั�งเทา่นั-นจงึไดช้ื�อว่าถนนคู่รักปัจจุบันเป็นที�นยิมของบรรดาคู่รักมา
พักผอ่นกนัมากมาย 
ผา่นชมสาวงามหวหีนี+หรอืจไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเลสญัลักษณ์ของ
เมอืงจไูหบ่รเิวณอา่วเซยีงหสูรา้งขึ-นจากหนิแกรนติทรายเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตรนํ-าหนักโดยประมาณ 
10 ตันหวหีนสีาวงามที�ยนืถอืไขม่กุบดิเอวพลิ-วริ-วชายผา้พัดพลิ-วอุน่รอยยิ-มทั -งบนใบหนา้ถงึมมุปากเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงบง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูหนั่�นเองไมว่า่ใครไปเมอืงจไูหก่็ตอ้งแวะ
เวยีนกนัไปเยี�ยมเธอ 
 

เที+ยง  บรกิารอาหารณภตัตาคารอาหาร(6) 
 นําทา่นเดนิทางสูร่า้นหยก (Chinese Jade Shop) หยกเป็นอญัมณีศักดิEสทิธิEที�อยูคู่ก่บัชนชาตจินีมา
อยา่งยาวนานหลายศตวรรษและยังถอืเป็นเครื�องประดับมงคลของคนเชื-อสายจนีมาตั -งแตโ่บราณกาล
เนื�องจากชาวจนีเชื�อวา่หยกคอืสญัลักษณ์ของสิ�งศักดิEสทิธิEจากสวรรคท์ี�ชว่ยเสรมิดวงที�จะนําโชคลาภและ
ความรํ�ารวยมาใหน้อกจากนั-นยังชว่ยคุม้ครองผูท้ี�สวมใสทํ่าใหม้สีขุภาพดมีอีายยุนืยาวสรา้งความสงบสขุ
พรอ้มมอบพลังอํานาจพเิศษใหอ้กีดว้ย, ศนูยส์มนุไพรจนีบวัหมิะ (Chinese Herbal Shop) ,รา้นเยื+อ
ไผ ่(Chinese Bamboo Shop)ศนูยร์วมสนิคา้พื-นเมอืงที�มชีื�อเสยีงคณุภาพดขีองเมอืงจไูหท่า่นสามารถ
เลอืกซื-อเพื�อเป็นของฝากไดท้ี�นี� 
 
 
จากนั-นนําทา่นชอ้ปปิ-งที� ตลาดใตด้นิกงเป่ยเป็นแหลง่ชอ้ปปิ-งสดุฮอตของเมอืงจไูหต่ั -งอยูบ่รเิวณชั -นใตด้นิ
ของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจไูห-่มาเกา๊มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลอืกซื-อทั -งเสื-อผา้รองเทา้
กระเป๋าแฟชั�นอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสฯ์ลฯซึ�งมคีณุภาพดแีละราคายอ่มเยานักชอ้ปทั-งหลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

คํ+า  บรกิารอาหารคํ+า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ+น (7)  
ที+พกั  โรงแรม TianyueLizhi Hotelหรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที+ส ี+ เมอืงจไูห-่เมอืงมาเกา๊-วดัอามา่-ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล-จตัรุสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของฝาก-
เวเนเชี+ยน-เดอะปารเีชี+ยน มาเกา๊-ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau)โดยรถโคช้มาเกา๊(Macau)เป็นแหลมคาบสมทุร

เล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผน่ดนิใหญใ่นอดตีเคยเป็นเมอืงขึ-นของประเทศโปรตเุกสในปัจจบุนัเป็นเขต
ปกครองพเิศษแหง่หนึ�งของประเทศจนีทําใหเ้ป็นเมอืงที�มสีว่นผสมระหวา่งวัฒนธรรมโปรตเุกศและจนีซึ�งชื�อ
ถนนและสถานที�หลายๆแหง่ยังคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยูม่คีาสโินและหา้งขนาดใหญห่ลายแหง่จนไดรั้บฉายา
วา่เป็นLas Vegas of Asia 
หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทางระหวา่งดา่น
ประมาณ 500 เมตร) 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่เป็นวัดที�มอียูม่ายาวนานสรา้งขึ-นตั -งแตก่อ่นที�จะมเีมอืงมาเกา๊เกดิขึ-นจงึทําใหเ้ป็น
วัดที�มคีวามสําคัญอกีแหง่หนึ�งเชื�อกนัวา่ที�มาของชื�อมาเกา๊นั-นมาจากบรเิวณวัดอามา่แหง่นี-นี�เองในอดตีจะมี
อา่วที�ชื�อวา่A Ma Goa (อามา่กอ๊ก) แปลวา่อา่วของอามา่จงึเพี-ยนมาเป็นชื�อมาเกา๊ในปัจจบุนั 

 อกีตํานานเลา่วา่มเีด็กสาวชื�อวา่หลนิโมซึ�งเป็นเด็กที�เฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทั�วไปในชว่งอายเุดยีวกนัสามารถ
หยั�งรูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วยและเมื�อเธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่วA Ma เธอก็มักจะคอยชว่ยเหลอืชาวประมงให ้
พน้ภัยอตัรายและปลอดภัยจงึกลายมาเป็นชื�อของวัดแหง่นี- 

 วัดอามา่ตั -งอยูท่างตอนใตข้องเกาะมาเกา๊ภายในวัดมจีดุกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจดุซึ�งแตล่ะจดุจะอยูบ่นเนนิ
เขาตั -งเดนิขึ-นไปบนัไดไปในแตล่ะชั -นก็จะมทัี -งศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สิ�งศักดิEสทิธิEตา่งๆใหเ้ราไดข้อ
พรสถาปัตยกรรมภายในวัดนั-นงดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ 
จากนั-น นําทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s)ที�นี�เป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 ของมา
เกา๊ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิี�ถกูกอ่สรา้งขึ-นในปีค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 
ที�ถกูทําลายจากเหตกุารณ์ไฟไหมใ้นปีค.ศ. 1835 และซากของวทิยาลัยเซนตป์อลที�อยูถั่ดไปจากโบสถทั์ -ง
โบสถม์าแตรเ์ดอเีดมิวทิยาลัยเซนตป์อลและป้อมปราการเป็นสิ�งปลกูสรา้งของพระนกิายเยซอูติและเขา้ใจวา่
เป็น “ป้อมปราการ”ของมาเกา๊ใกล ้ๆ กนันั-นคอืซากโบราณสถานของวทิยาลัยเซนตป์อลที�เป็นหลักฐานของ
มหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแหง่แรกในตะวันออกไกลที�มหีลักสตูรการสอนที�ละเอยีดทกุวันนี-ดา้นหนา้ของ
ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลทําหนา้ที�เป็นสญัลักษณ์ของแทน่บชูาใหก้บัเมอืงนี- 

เที+ยง  บรกิารอาหารณภตัตาคารอาหาร(9) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นชม จตัรุสัเซนาโดสแคว(์Senado Square)เป็นศนูยร์วมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษและยังคง
เป็นสถานที�จัดงานเฉลมิฉลองที�ไดรั้บความนยิมมากที�สดุอยูท่กุวันนี-ปัจจบุนัป็นยา่นชอ้ปปิ-ง 
แบรนดเ์นมโนเนมของกนิของที�ระลกึที�นักทอ่งเที�ยวนยิมมาจับจา่ยใชส้อยทั-งสองขา้งทางและในบรเิวนจัตรัุส
เซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรปูแบบสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิมมตีกึสวยๆมโีบสถส์วยที�มคีวามสําคัญ
อยูด่ว้ยแวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซื-อของที�ระลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนที�ทา่นรัก 
จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เวเนเชี+ยน(The Venetian Macao)เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญส่ดุของ
มาเกา๊ที�มโีซนคาสโินที�ใหญท่ี�สดุในโลกรวมทั-งยังเป็นอาคารที�มพีื-นที�ใชส้อยขนาดใหญท่ี�สดุในเอเชยีดว้ย
แตส่ิ�งที�มชีื�อเสยีงของเวเนเชี�ยนสําหรับนักทอ่งเที�ยวทั�วไปคอืโซนที�เป็นหา้งซึ�งออกแบบและตกแตง่ให ้
เหมอืนกบัสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาลซีึ�งสรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตื�นตาตื�นใจจนมชีื�อเสยีงไป
ทั�วโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชี�ยนเรยีกวา่Grand Canal Shoppesอยูท่ี�ดา้นขา้งของโซนคาสโินซึ�งจะ
แยกสว่นกนัชดัเจนแตจ่ะมทีางเดนิเชื�อมถงึกนัไดภ้ายในหา้งจะมรีปูรา่งคลา้ยกบัตัวU ที�มคีลองไหลผา่นกลาง
ทางเดนิซึ�งจะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ที�มทัี -งคนจนีและฝรั�งคอยพายเรอืพาเราไปวนรอบๆ
พรอ้มกบัการพดูคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกนัสว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกบัเป็นทอ้งฟ้ารา้นตา่งๆภายใน
หา้งคอ่นขา้งหลากหลายทั-งของกนิของใชต้า่งๆรวมทั-งรา้นLord Stow Bakery ที�เป็นรา้นขายทารต์ไขช่ื�อดัง
ที�สดุเจา้หนึ�งของมาเกา๊อยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ-งหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมภายในเวเนเชี�ยน ตาม
อธัยาศัย บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เดอะปารเีชยีนมาเกา๊ (The Parisian Macao)โดดเดน่ดว้ยหอไอเฟล 
(Eiffel Tower) จําลองขนาดครึ�งหนึ�งของหอไอเฟลที�กรงุปารสีประเทศฝรั�งเศสทําใหเ้ป็นหนึ�งในแลนดม์ารก์
ที�สําคัญของมาเกา๊ ใหท้า่นไดช้ื�นชมความสวยงามกบัอกีหนึ�งแลนดม์ารค์ของเมอืงมาเกา๊ 

คํ+า อสิระอาหารคํ+า เพื+อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิ5 งของทา่น 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) 

22.10น. เ ด ิน ท า ง สู่  ท่ า อ า ก า ศ ย า น ด อ น เ มือ ง โ ด ย ส า ย ก า ร บิน AIR ASIAเ ที+ย ว บิน ที+  FD7 6 7 
** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื+องดื+มบนเครื+องบนิกรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ5น
เครื+องบนิหรอืทา่นสามารถเลอืกซื5ออาหารและเครื+องดื+มไดบ้นเครื+องบนิ  

23.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ต ั5งแตว่นัที+ 01 พฤศจกิายน 2562 - วนัที+ 28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  
ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรงุเทพเวลา 00.30** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคานี5ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊มาตรา144 ราคาทา่นละ 1,500 บาทตอ่ 1 ทา่น ** 
 

**ราคานี5ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัหวัหนา้ทวัรท์ ี+ดแูลคณะจากเมอืงไทย 
รวมเป็น1,400 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั5งนี5เพื+อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

  

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ| : 
1.รายการทวัรส์ามารถเปลี+ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื+องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ  
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที+ยวตามกฎหมายของประเทศ สามารถ 
ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั+วโมง มอิาจเพิ+มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    
เหมาะสม ท ั5งนี5ข ึ5นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั5นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรบัเปลี+ยน 
เวลาทอ่งเที+ยวตามสถานที+ในโปรแกรมการเดนิทาง 
2. อตัรานี5เฉพาะนกัทอ่งเที+ยวที+ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั5นกรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศทาง 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ|เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิ+มจากราคาทวัรโ์ดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์
100 USDกรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ 
3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเที+ยวแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพื+อโปรโมทสนิคา้ 
พื5นเมอืงในนามของรา้นรฐับาลคอืบวัหมิะผา้ไหมไขม่กุใบชาใยไผไ่หมหยกซึ+งจําเป็นตอ้งระบไุวใ้น 
โปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบัราคาทวัรท์างบรษิทัฯจงึอยากเรยีนชี5แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่รา้นรฐับาลทกุรา้น 
จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซื5อหรอืไมซ่ื5อข ึ5นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบั 
ใดๆท ั5งส ิ5นและถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ใน 
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึ5นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 หยวน / คน / รา้น 
4.กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวัหรอืกรุป๊เหมาโดยผูเ้ดนิทางเป็นเด็กนกัเรยีนนกัศกึษาครธูรุกจิขาย 
ตรงขายเครื+องสําอางคห์มอพยาบาลชาวตา่งชาตหิรอืคณะที+ตอ้งการใหเ้พิ+มสถานที+ขอดงูานกรณุา 
ตดิตอ่เจา้หนา้ที+เพื+อแจง้รายละเอยีดโดยละเอยีดเพื+อเสนอราคาใหมท่กุคร ั5งไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 
จากในซรีี+สไ์ดก้รณีที+โปรแกรมมกีารเปลี+ยนแปลง 
5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนีผูเ้ดนิทางที+นอนหอ้งTWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั 
เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่นผูเ้ดนิทางที+เหลอื 1 ทา่นน ั5นจําเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั 
เดี+ยวเพิ+มตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ-ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขันกฬีาหรอืกจิกรรมอื�นๆที�
ทําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็มทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน
โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ 

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

� คา่เบี-ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี5ไมร่วม 
×ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ (มาตรา144) ราคาทา่นละ 1,500 บาท 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ-าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั-นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ-ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 



 

  

 

× ในกรณีที�ประเทศจนีมปีระกาศใหย้ื�นขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมคีา่ธรรมเนยีม
เพิ+มทา่นละประมาณ2,200 บาท(ยื�นธรรมดา4วันทําการ) 
คา่ธรรมเนยีมทา่นละ3,500บาท(ยื�นแบบเรง่ดว่น2วันทําการ) โดยยื�นวซีา่ที�สถานทตูจนี 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ี+ดแูลคณะจากเมอืงไทย1,400 บาท/ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ5นตํ+า 20 ทา่นหากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื+อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัMวหกั 3,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั -งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ -งหมดนี-แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื+อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื+อสํารองที+น ั+ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื+อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที+ยวทรปิใด, วนัที+ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื+อ-นามสกลุ และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองต ัMวเครื+องบนิท ั5งส ิ5น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ-นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 

เง ื+อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั -งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิE ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั5งหมดกอ่นทําการจอง เพื+อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ี+จะเลื+อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ5นในกรณีที+มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิEการเก็บคา่นํ-ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ-นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิEในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั -งสิ-น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  



 

  

 

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั -งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั -งหมด  

7. รายการนี-เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั -งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั-นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศนั-นๆ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ-งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั -งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ-าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั-นๆ มอิาจเพิ�มเวลาได ้
โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั-นๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิEในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของทา่นชารดุและสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิEในการคนืเงนิไม่
วา่กรณีใดๆทั-งสนิเนื�องจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระคา่ใชจ้า่ยทั -งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั -งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ -งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื+อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื+อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  �ไมท่านเนื-อวัว � ไมท่านเนื-อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ลงชื+อ.............................................................ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 

ลาํดบั ชื+อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื+อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

  

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื+อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
 

 


