
 
 

 

มาเกา๊ จไูห ่กวางโจว 4วนั3 คนื 

 ซุปตาร ์ขาซ๊ีดดดดด 
กําหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2562 - พฤษภาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA 



 
 

 
เทีย่วบนิสบายๆ สไตลแ์อรเ์อเชยี สูเ่มอืงมาเกา๊ ชอ้ปป้ิงทีฮ่วัฟามอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ทีไ่ดร้บั

การออกแบบอยา่งลํา้สมยั พรอ้มชมนํา้พเุตน้ระบําประกอบแสงสเีสยีง สมัผสัประสบการณ์

สดุเสยีวกบัสะพานแกว้เปิดใหมบ่นยอดเขาหวงทงึเซีย่ ไหวพ้ระขอพรกนัทีว่ดั ซงิฟหูลง 

เสีย่งโชคกนัทีค่าสโินทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกแถมไดช้อ้ปป้ิงกนัใหจ้ใุจทีเ่วเนเชีย่นมาเกา๊  

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

(อาย3ุ-18 ปี) 
พกัเดีย่ว 

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 

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

06-09 กมุภาพนัธ ์2563 10,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 13,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500 

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

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



 
 

 

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

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

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

22-25 กมุภาพนัธ ์2563 9,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 12,499(ไมร่วมคา่วซีา่) 3,500  

26-29 กมุภาพนัธ ์2563 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) 
พกัเดีย่ว  

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 

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



 
 

 

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุป๊มาตรา144 ราคาทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ 1 ทา่น ** 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัและหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย  
รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

 

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) 
พกัเดีย่ว 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 



 
 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกัจากราคาทวัร ์3,000 บาท/ทา่น 
 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคทีน่ั่งสําหรับผูโ้ดยสารทีม่คีวามประสงคต์อ้งการน่ังแถว
หนา้แตจ่ะมคีา่บรกิารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat กรณุาแจง้แถวทีต่อ้งการและเช็คราคา 
กบัพนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นทําการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-เมอืงจไูห-่วดัผูโ่ถว-ฮวัฟามอลล ์-โชวนํ์า้พเุตน้

ระบํา  พเิศษ เมน!ู! เป่าฮือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง 
 

04.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD760 

 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

10.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊  จากนัน้นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่เมอืงจไูห ่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องลุม่แมน้ํ่าไขม่กุ (Pearl River Delta) ใน

มณฑลกวางตุง้ ทอดตวัยาวอยูร่มิฝ่ังทะเลจนีใต ้โดยมอีาณาเขตตดิตอ่กบัมาเกา๊ และยงัสามารถขา้มฝ่ัง

ไปเทีย่วฮอ่งกงไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่เขตเศรษฐกจิทีสํ่าคญัของจนี  

หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใช้

เวลาในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประมาณ 45-60 นาท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (1) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูโ่ถว หรอื วดัผูถ่วัซาน (Putuoshan Temple) ดนิแดนอนัศักดิส์ทิธิข์อง
พระโพธสิตัวก์วนอมิ พทุธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิตัวม์มีากมาย พระโพธสิตัวก์วนอมิคอือวตาร
หนึง่หรอืภาคหนึง่ของพระอมติาภพทุธเจา้ ซึง่พระโพธสิตัวก์วนอมิเป็นมหาบรุษุ เมือ่เสด็จโปรดสตัวใ์ห ้
พน้ทกุขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภมู ิพระโพธสิตัวก์วนอมิจงึมหีลายปาง เชน่ ปางประธาน , ปาง
พันมอืพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางทีเ่ป็น “เจา้แมก่วนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกวา่ “อาเนีย้” เป็นตน้ เชือ่กนั
วา่พระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยูท่ีด่นิแดนศกัดิส์ทิธิ ์บนภเูขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศ
อนิเดยี เมือ่ราว พ.ศ. 11 พระสงฆร์ปูหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีเพือ่ศกึษาธรรมขากลับไดเ้ชญิองคเ์จา้
แมก่วนอมิกลับมาดว้ย ระหวา่งทางเจอพายจุงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแห่งหนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่วา่
องคเ์จา้แมฯ่จะไมไ่ปทีไ่หน ประสงคจ์ะอยูท่ีเ่กาะแหง่นี ้จงึไดส้รา้งศาลเพือ่ประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิ เกาะแหง่นีจ้งึกลายเป็นทีต่ัง้ของปชูนยีสถานอนัศักดิส์ทิธิ ์เปรยีบเชน่ทีป่ระทบัของเจา้แม่
กวนอมิตามตํานานเดมิ และเกาะแหง่นีค้อื “เกาะผูถ่อ่ซาน” (โพทอ้ซวั) หนึง่ในสีภ่เูขาพระพทุธอนั
ยิง่ใหญข่องจนี    

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ฮวัฟามอลล ์(Haufa Mall) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องเมอืงจไูห ่

พร่ังพรอ้มไปดว้ย เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย รา้นอาหาร มากมายกวา่ 100 รา้นคา้ เรยีกวา่ เป็นคอมเพล็กซ์

ขนาดใหญเ่ลยกว็า่ได ้ฮวัฟามอลลป์ระกอบไปดว้ย 3 สว่นดว้ยกนั  

1. QUALITY LIFE ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นเสือ้ผา้ชัน้นํา เครือ่งใชไ่ฟฟ้า อเิล็กทรอนกิค,์ซปุเปอรม์าเกต็

,สว่นของสนามเด็กเลน่ และโรงหนัง 

2. ROMANTIC VALLEY ประกอบดว้ยรา้นเสือ้ผา้ชัน้นํา ทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจในการตกแตง่ จาก

วัฒนธรรมตา่งๆทัว่โลก 

3. LUXURY ZONE โซนทีร่วบรวมแบรนดเ์นมชัน้นําจากทั่วทกุมมุโลก ใหท้า่นชอ้ปป้ิงกนัไดจ้ใุจ ในที่

เดยีว 

ใหท้า่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ชว่งเย็น นําทา่นชมการแสดงนํา้พุเตน้ระบําประกอบแสงสเีสยีง 

ดา้นหนา้ของฮวัฟามอลล ์



 
 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคารอาหาร พเิศษเมน!ู! เป่าฮือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไวนแ์ดง (2)  

ทีพ่กั  โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง     เมอืงจไูห-่เมอืงชงิหยวน-วดัซงิฟูหลง-ยอดเขาหวงทงึเซีย่-สะพานแกว้เปิดใหม-่ 

เมอืงกวางโจว- ชอ้ปป้ิงถนนซ ัง่เซีย่จ ิว่  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ชงิหยวน มณฑลกวางตุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัซงิฟูหลง (Xingfulong Temple) วัดโบราณตัง้อยูใ่นทางตะวันออกของเมอืง

ชวิหยวน มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน สรา้งขึน้ในชว่งปลายราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิตอนตน้ ใหท้า่นไหว ้

พระขอพร สิง่ศักดิส์ทิธิก์อ่นเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาหวงทงึเซีย่ (Huangtengxia Tianmen) (รวมคา่เขา้แลว้) พบกบัที่

เทีย่วใหมแ่กะกลอ่ง ทางเดนิกระจก เป็นทางเดนิกระจกทีม่คีวามสงูทําลายสถติทิางเดนิกระจกทีเ่มอืง

จางเจยีเจีย้ประเทศจนี ทีน่ีม่คีวามสงูถงึ 500 เมตร ความยาว 202 เมตร แตล่ะชอ่งจะประกอบไปดว้ย

แผน่กระจกหนา 3 ชัน้วางซอ้นกนั เพือ่ใหส้ามารถรองรับน้ําหนักไดม้ากถงึ 20 ตัน ใชว้ัสดแุกว้ทีท่ันสมยั

ทีส่ดุในโลก เป็นกระจกใสมคีวามหนา 6 ซม. การออกแบบทางเดนิกระจกมลีกัษณะคลา้ยกบัไม ้

แบดมนิตันสองอนัวางอยูใ่นแนวตัง้และแนวนอน นอกจากนีท้ีน่ีย่งัตกแตง่ดว้ยน้ําตกเอฟเฟค แสง ส ีที่

สวยงามไวท้ีท่างเดนิกระจกอกีดว้ย อสิระใหท้า่นพบกบัความตืน่เตน้และหวาดเสยีวของทางเดนิกระจก 

พรอ้มกบัทวิทศันอ์นังดงาม (หมายเหต:ุ ทางเดนิกระจกเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีจํ่าเป็นตอ้งตรวจสอบ

และรักษาความปลอดภยัอยา่งสงูสดุอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้ สะพานอาจจะปิดไมใ่ห ้

นักทอ่งเทีย่วเขา้ไป อนัเนือ่งจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว)  

(**หากทา่นไมเ่ดนิทางเดนิกระจก บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มทํ่าการคนืเงนิทกุกรณี**) 

จากนัน้น้ําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกวางโจว เป็นเมอืงหลวงของมณฑลกวางตุง้ (Guangdong Sheng) ซึง่

เป็นมณฑลซึง่เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้ 3 แหง่ของจนี คอื เซนิเจิน้ (Shenzhen), จไูห ่

(Zhuhai) และ ซวัเถา (Shantou) ตัง้อยูป่ากแมน้ํ่าจเูจยีง (Zujiang) มคีวามประวัตศิาสตร ์ยาวนานกวา่ 

2,800 ปี ทีน่ีเ่ป็นจดุเริม่ของเสน้ทางสายไหมทางทะเลใน ครัง้อดตีและยงัเคยเป็นเมอืงทา่เสรแีหง่แรก

และแหง่เดยีวทีเ่ปิดตอ้นรับชาว ตะวันตกทีเ่ขา้มาตดิตอ่คา้ขายศนูยก์ลางในการปฏริปูเศรษฐกจิจนี แต่

กวางโจวยงัมภีมูหิลังทางประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานในรปูสถานทีสํ่าคัญตา่ง ๆ ปัจจบุนักวางเจามบีทบาท

เป็นเมอืงในเขตเศรษฐกจิการคา้ ทีม่คีวาม เจรญิรุง่เรอืงมากทีส่ดุในภาคใตข้องจนี (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1ช ัว่โมง 30 นาท)ี  

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซา่งเซีย่จ ิว่ เป็นถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงกวางโจว 

ซึง่จําหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิทัง้อาหาร สนิคา้แฟชัน่ และของทีร่ะลกึตา่งๆ จากรา้นคา้ทัง้หมดกวา่ 

300 รา้น ตลอดความยาวถนน 1.2 กโิลเมตร ถนนซา่งเซีย่จิว่เป็นถนนสายธรุกจิแหง่แรกของเมอืงกวาง

โจว ซึง่เปิดทําการตัง้แตปี่ ค.ศ. 1995 เป็นตน้มา พืน้ทีโ่ดยยรอบเป็นยา่นเมอืงเกา่ซกีวน (Xiguan) ซึง่

มลีักษณะอาคารทัง้สไตลจ์นีและสไตลย์โุรปผสมกนัไป และยงัเต็มไปดว้ยตรอกตา่งๆอกีจํานวนมาก ซึง่

บรรยากาศของถนนคนเดนิแหง่นีจ้ะมคีวามคกึคักเป็นพเิศษตัง้แตช่ว่งเย็น ไปจนถงึตอนคํ่าของทกุวัน 



 
 

 
คํา่ อสิระอาหารคํา่ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  

ทีพ่กั  โรงแรม  De Sense Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วนัทีส่าม  เมอืงจูไห-่ถนนคูร่กั-สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์-รา้นหยก-รา้นบวัหมิะ-รา้นเยือ่

ไผ-่ตลาดใตด้นิกงเป่ย 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านน่ังรถชมทวิทัศน์ของถนนคูร่กั (The Lover’s Road) ถนน
เลยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดต้กแต่งภมูทิัศน์ ไดอ้ยา่งสวยงาม
เหมาะสําหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นถนนคูรั่ก เพราะว่าภายในบรเิวณถนนรมิชายหาด
แห่งนี้ไดม้กีารนําเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ือ่ว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่
นยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผอ่นกนัมากมาย  
ผา่นชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จไูห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเล 
สญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูสรา้งขึน้จากหนิแกรนติทราย เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร 
น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวหีนสีาวงามทีย่นืถอืไขม่กุ บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พัดพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้
บนใบหนา้ถงึมมุปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ์รุง่เรอืงแหง่เมอืงจไูหน่ั่นเอง 
ไมว่า่ใครไปเมอืงจไูห่ กต็อ้งแวะเวยีนกนัไปเยีย่มเธอ   
 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (6)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก (Chinese Jade Shop) หยกเป็นอญัมณีศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูคู่ก่บัชนชาตจินี
มาอยา่งยาวนานหลายศตวรรษ และยงัถอืเป็นเครือ่งประดับมงคลของคนเชือ้สายจนีมาตัง้แตโ่บราณ
กาล เนือ่งจากชาวจนีเชือ่วา่หยกคอืสญัลกัษณ์ของสิง่ศกัดิส์ทิธิจ์ากสวรรค ์ทีช่ว่ยเสรมิดวง ทีจ่ะนําโชค
ลาภ และความร่ํารวยมาให ้นอกจากนัน้ยงัชว่ยคุม้ครองผูท้ีส่วมใส ่ทําใหม้สีขุภาพด ีมอีายยุนืยาว สรา้ง
ความสงบสขุ พรอ้มมอบพลงัอํานาจพเิศษใหอ้กีดว้ย, ศนูยส์มนุไพรจนี บวัหมิะ (Chinese Herbal 
Shop) ,รา้นเยือ่ไผ ่(Chinese Bamboo Shop) ศนูยร์วมสนิคา้พืน้เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง คณุภาพดขีอง
เมอืงจไูห ่ทา่นสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝากไดท้ีน่ี ่        
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุฮอตของเมอืงจไูห ่ตัง้อยูบ่รเิวณชัน้

ใตด้นิของดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจไูห-่มาเกา๊ มสีนิคา้มากมายหลากหลายแบบใหเ้ดนิเลอืกซือ้ ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋าแฟชัน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ฯลฯ ซึง่มคีณุภาพดแีละราคายอ่มเยา นักชอ้ป

ทัง้หลายหา้มพลาดเด็ดขาด 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (7)  

ทีพ่กั  โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงจไูห-่เมอืงมาเกา๊-วดัอามา่-ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล-จตัรุสัเซนาโดสแคว-์รา้นขายของ

ฝาก-เวเนเชีย่น-เดอะปารเีชีย่น มาเกา๊-ทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊-กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยรถโคช้ มาเกา๊(Macau)เป็นแหลม

คาบสมทุรเล็กๆทางตอนใตข้องจนีแผน่ดนิใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมอืงขึน้ของประเทศโปรตเุกส ใน

ปัจจบุนัเป็นเขตปกครองพเิศษแหง่หนึง่ของประเทศจนี ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่สีว่นผสมระหวา่งวัฒนธรรม

โปรตเุกศและจนี ซึง่ชือ่ถนนและสถานทีห่ลายๆแหง่ยงัคงใชภ้าษาโปรตเุกสอยู ่มคีาสโินและหา้งขนาด

ใหญห่ลายแหง่ จนไดรั้บฉายาวา่เป็น Las Vegas of Asia 

หมายเหต ุ: ทา่นจะตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระผา่นดา่นดว้ยตวัทา่นเอง (ระยะทาง

ระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวดัทีม่อียูม่ายาวนาน สรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะมเีมอืงมาเกา๊เกดิขึน้ จงึทํา

ใหเ้ป็นวดัทีม่คีวามสําคัญอกีแหง่หนึง่ เชือ่กนัวา่ทีม่าของชือ่มาเกา๊นัน้ มาจากบรเิวณวัดอามา่แหง่นี้

นีเ่อง ในอดตีจะมอีา่วทีช่ ือ่วา่ A Ma Goa (อามา่กอ๊ก) แปลวา่ อา่วของอามา่ จงึเพีย้นมาเป็นชือ่ มาเกา๊ 

ในปัจจบุนั 

 อกีตํานานเลา่วา่ มเีด็กสาวชือ่วา่ หลนิโม ซึง่เป็นเด็กทีเ่ฉลยีวฉลาดกวา่เด็กทัว่ไปในชว่งอายเุดยีวกนั 

สามารถหยัง่รูถ้งึความเจ็บไขไ้ดป่้วย และเมือ่เธอเสยีชวีติลงบรเิวณอา่ว A Ma เธอกม็กัจะคอย

ชว่ยเหลอืชาวประมงใหพ้น้ภยัอตัรายและปลอดภยั จงึกลายมาเป็นชือ่ของวดัแหง่นี ้

 วัดอามา่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องเกาะมาเกา๊ ภายในวัดมจีดุกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจดุ ซึง่แตล่ะจดุจะอยู่

บนเนนิเขาตัง้เดนิขึน้ไปบนัไดไป ในแตล่ะชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตโูบราณ, สิง่ศักดิส์ทิธิต์า่งๆ

ใหเ้ราไดข้อพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  

จากนัน้ นําทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St.Paul’s) ทีน่ีเ่ป็นแลนดม์ารค์เบอร ์1 

ของมาเกา๊ ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลคอืดา้นหนา้ของโบสถม์าแตรเ์ดอทิีถ่กูกอ่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1602 – ค.ศ. 1640 ทีถ่กูทําลายจากเหตกุารณ์ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1835 และซากของวทิยาลัยเซนต์

ปอลทีอ่ยูถ่ดัไปจากโบสถ ์ทัง้โบสถม์าแตร ์เดอเีดมิ วทิยาลัยเซนตป์อล และป้อมปราการเป็นสิง่ปลกู

สรา้งของพระนกิายเยซอูติ และเขา้ใจวา่เป็น “ป้อมปราการ” ของมาเกา๊ ใกล ้ๆ  กนันัน้คอืซาก

โบราณสถานของวทิยาลัยเซนตป์อลทีเ่ป็นหลักฐานของมหาวทิยาลัยแบบตะวันตกแหง่แรกใน

ตะวันออกไกลทีม่หีลักสตูรการสอนทีล่ะเอยีด ทกุวันนีด้า้นหนา้ของซากประตโูบสถเ์ซนตป์อลทําหนา้ที่

เป็นสญัลกัษณ์ของแทน่บชูาใหก้บัเมอืงนี ้

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นชม จตัรุสัเซนาโดสแคว ์(Senado Square) เป็นศนูยร์วมของชาวเมอืงมาหลายศตวรรษ 

และยงัคงเป็นสถานทีจ่ัดงานเฉลมิฉลองทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุอยูท่กุวันนี้ ปัจจบุนัป็นยา่นชอ้ปป้ิง 

แบรนดเ์นม โนเนม ของกนิ ของทีร่ะลกึทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาจับจา่ยใชส้อย ทัง้สองขา้งทางและในบริ

เวนจตัรัุสเซนาโดประกอบดว้ยอาคารตา่งๆรปูแบบสถาปัตยกรรมยคุอาณานคิม มตีกึสวยๆมโีบสถส์วยที่

มคีวามสําคญัอยูด่ว้ย แวะรา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ตดิไมต้ดิมอืไปฝากคนทีท่า่นรัก 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เวเนเชีย่น(The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญส่ดุ



 
 

 
ของมาเกา๊ทีม่โีซนคาสโินทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รวมทัง้ยงัเป็นอาคารทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยขนาดใหญท่ีส่ดุใน

เอเชยีดว้ย แตส่ ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวเนเชีย่นสําหรับนักทอ่งเทีย่วทัว่ไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบ

และตกแตง่ใหเ้หมอืนกบัสไตลเ์มอืงเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่

ใจจนมชีือ่เสยีงไปทั่วโลก 

 บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยูท่ีด่า้นขา้งของโซนคาสโิน

ซึง่จะแยกสว่นกนัชดัเจนแตจ่ะมทีางเดนิเชือ่มถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมรีปูรา่งคลา้ยกบัตวั U ทีม่คีลอง

ไหลผา่นกลางทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่(Gondola) ทีม่ทีัง้คนจนีและฝร่ังคอยพายเรอืพา

เราไปวนรอบๆ พรอ้มกบัการพดูคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกนั สว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกบัเป็น

ทอ้งฟ้า รา้นตา่งๆภายในหา้งคอ่นขา้งหลากหลาย ทัง้ของกนิของใชต้า่งๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow 

Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไขช่ือ่ดังทีส่ดุเจา้หนึง่ของมาเกา๊อยูด่ว้ย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอื

สนุกสนานกบักจิกรรมภายในเวเนเชีย่น ตามอธัยาศัย บรเิวณเดยีวกนัจะเป็น เดอะ ปารเีชยีน มาเกา๊ 

(The Parisian Macao) โดดเดน่ดว้ยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จําลอง ขนาดครึง่หนึง่ของหอไอ

เฟล ทีก่รงุปารสี ประเทศฝร่ังเศส ทําใหเ้ป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ทีสํ่าคญัของมาเกา๊ ใหท้า่นไดช้ืน่ชม

ความสวยงามกบัอกีหนึง่แลนดม์ารค์ของเมอืงมาเกา๊ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ)  

22.10 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนิ AIR ASIA เที่ยวบนิที่ FD767 

** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้

เครือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ  

23.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

ต ัง้แตว่นัที ่01 พฤศจกิายน 2562 - วนัที ่28 มนีาคม 2563 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลา  

ออกเดนิทางจากมาเกา๊ เวลา 22.40 และถงึกรงุเทพเวลา 00.30** 

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

**ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุป๊มาตรา144 ราคาทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ 1 ทา่น ** 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 
 รวมเป็น 1,400 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  

1. รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ   

    เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถ   

    ใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ    

    เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น   

    เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

2. อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง 

    บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทวัร ์   

    100 USD กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ  

3. ตามนโยบายของรฐับาลจนีและฮอ่งกงรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีและฮอ่งกงเพือ่โปรโมทสนิคา้ 

    พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ ผา้ไหม ไขม่กุ ใบชา ใยไผไ่หม หยก ซึง่จาํเป็นตอ้งระบไุวใ้น  

    โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้น   



 
 

 
    จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั 

    ใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น 

    การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 500 หยวน / คน / รา้น 

4. กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา โดยผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธุรกจิขาย 

     ตรง ขายเครือ่งสําอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุา   

     ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหมท่กุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรม 

     จากในซรีีส่ไ์ด ้กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง 

5.  ตามนโยบายของรฐับาลจนี ผูเ้ดนิทางทีน่อนหอ้ง TWN/DBL/TRP หากยกเลกิการเดนิทางกระทนัหนั  

     เป็นเหตใุหห้อ้งพกัดงักลา่วเหลอืผูพ้กัเพยีง 1 ทา่น  ผูเ้ดนิทางทีเ่หลอื 1 ทา่นน ัน้ จําเป็นตอ้งจา่ยคา่พกั    

     เดีย่วเพิม่ตามอตัราคา่บรกิารในตารางขา้งตน้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคณุภาพและความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

×  ไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ (มาตรา144) ราคาทา่นละ 1,500 บาท 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ในกรณีทีป่ระเทศจนี มปีระกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทันหันกอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144 ) จะมี

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละประมาณ 2,200 บาท (ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ)  

คา่ธรรมเนยีมทา่นละ3,500 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่น 2 วันทําการ) โดยยืน่วซีา่ทีส่ถานทตูจนี  

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ,หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 1,400 บาท/ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 3,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 



 
 

 
 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  



 
 

 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศนัน้ๆ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ทําใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชาระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


