
 

 

รหัสทัวร TTN1904053 
ทัวรมาเกา จไูห กวางโจว ซุปตาร ขาซี๊ดดดดด 4 วัน 3 คืน (FD) 
- เท่ียวบินสบายๆ สไตลแอรเอเชีย สูเมืองมาเกา ชอปปم�งที่ฮัวฟามอลล หางสรรพสินคาท่ีไดรับ
การออกแบบอยางลํ้าสมัย พรอมชมน้ําพุเตนระบําประกอบแสงสีเสียง 
- สัมผัสประสบการณสุดเสียวกับสะพานแกวเปดใหมบนยอดเขาหวงทงึเซี่ย 
- ไหวพระขอพรกันที่วัด ซิงฟูหลง 
- เส่ียงโชคกันทีค่าสิโนที่ใหญที่สุดในโลกแถมไดชอปปم�งกันใหจุใจที่เวเนเชี่ยนมาเกา  
- มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 
(อายุ3-18 ป) พักเด่ียว 

27-30 พฤศจิกายน 2562 6,499(ไมรวมคาวซีา) 9,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 

30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 8,499(ไมรวมคาวีซา) 11,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
04-07 ธันวาคม 2562 10,499(ไมรวมคาวซีา) 13,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
11-14 ธันวาคม 2562 8,499(ไมรวมคาวีซา) 11,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
13-16 ธันวาคม 2562 8,499(ไมรวมคาวีซา) 11,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
18-21 ธันวาคม 2562 8,499(ไมรวมคาวีซา) 11,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 

21-24 ธันวาคม 2562 8,499(ไมรวมคาวีซา) 11,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 12,499(ไมรวมคาวซีา) 15,499(ไมรวมคาวีซา) 3,500 
27-30 ธันวาคม 2562 13,499(ไมรวมคาวซีา) 16,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 

31 ธันวาคม-03 มกราคม 2562 13,499(ไมรวมคาวซีา) 16,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
04-07 มกราคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
08-11 มกราคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
11-14 มกราคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
15-18 มกราคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 

05-08 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
06-09 กุมภาพันธ 2563 10,499(ไมรวมคาวซีา) 13,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
12-15 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
13-16 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
15-18 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
19-22 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
20-23 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
22-25 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
26-29 กุมภาพันธ 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  

28 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
วันเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ป) พักเดี่ยว  
29 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  

04-07 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
05-08 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  



 

 

07-10 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
11-14 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
12-15 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
14-17 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
18-21 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
19-22 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
21-24 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
25-28 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
26-29 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
28-31 มีนาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
02-05 เมษายน 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
04-07 เมษายน 2563 11,499(ไมรวมคาวซีา) 14,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
10-13 เมษายน 2563 14,499(ไมรวมคาวซีา) 17,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
15-18 เมษายน 2563 12,499(ไมรวมคาวซีา) 15,499(ไมรวมคาวีซา) 3,500 
16-19 เมษายน 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
18-21 เมษายน 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
23-26 เมษายน 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
25-28เมษายน 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563 12,499(ไมรวมคาวซีา) 15,499(ไมรวมคาวีซา) 3,500  

 
วันเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 

(อายุ3-18 ป) พักเดี่ยว วันเดินทาง
07-10 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
09-12 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
13-16 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
16-19 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
20-23 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
21-24 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500  
23-26 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
27-30 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 9,499(ไมรวมคาวซีา) 12,499(ไมรวมคาวซีา) 3,500 



 

 

 
**ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุปมาตรา144 ราคาทานละ 1,500 บาท ตอ 1 ทาน ** 

 
**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับและหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  

รวมเปน 1,400 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ** 
 

จอยแลนด ไมเอาตั๋ว หักจากราคาทัวร 3,000 บาท/ทาน 
 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการสามารถล็อคที่น่ังสําหรับผูโดยสารที่มีความประสงค
ตองการน่ังแถวหนาแตจะมีคาบริการเรียกเก็บเพ่ิมเติม 

หากผูโดยสารตองการที่นั่งแถวหนา Hot Seat กรุณาแจงแถวที่ตองการและเช็คราคา 
กับพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองครับ *** 

 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา-เมืองจูไห-วัดผูโถว-ฮัวฟามอลล 

-โชวน้ําพุเตนระบํา  พิเศษ เมน!ู! เป�าฮื้อ พรอมเครื่องด่ืมไวนแดง 
 
04.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานดอนเมืองเคาทเตอร สายการบนิ ไทย

แอรเอเชีย (FD)  โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทาน
และนําทานโหลดสัมภาระ  

06.40 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติมาเกา โดยสายการบิน AIR ASIA 
เที่ยวบินที่ FD760 

 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได
บนเครื่องบิน  

10.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา  จากนั้นนําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมือง  
สมควรแกเวลาออกเดินทางสู เมืองจูไห ตั้งอยูทางตอนใตของลุมแมน้ําไขมุก 
(Pearl River Delta) ในมณฑลกวางตุง ทอดตัวยาวอยูริมฝم�งทะเลจีนใต โดยมี
อาณาเขตติดตอกับมาเกา และยังสามารถขามฝم�งไปเท่ียวฮองกงไดอยางงายดาย 
ที่น่ีเปนอีกหน่ึงเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจีน  



 

 

หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 
45-60 นาที 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (1) 
 นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดน
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมี
มากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหน่ึงหรือภาคหน่ึงของพระอมิตาภพุทธเจา 
ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เม่ือเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิต
พระองคไปตามภพภูมิ พระโพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน , ปาง
พันมือพันตา , ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คนจีนเรียกวา “อา
เน้ีย” เปนตน เช่ือกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีท่ีประทับอยูท่ีดินแดนศักดิ์สิทธิ ์บน
ภูเขาเกาะกลางทะเลทางทิศใตของประเทศอินเดีย เม่ือราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูป
หน่ึงเดินทางไปประเทศจีนเพ่ือศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจาแมกวนอิมกลับมา
ดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหน่ึงเปนเวลานานมาก จนเช่ือวา
องคเจาแมฯจะไมไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงน้ี จึงไดสรางศาลเพื่อ
ประดษิฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงน้ีจึงกลายเปนที่ต้ังของปูชนียสถานอัน
ศักดิ์สิทธิ ์เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงน้ีคือ 
“เกาะผูถอซาน” (โพทอซัว) หน่ึงในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญของจีน    

 จากน้ัน นําทานเดินทางสู ฮัวฟามอลล (Haufa Mall) หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ของเมืองจูไห พร่ังพรอมไปดวย เสื้อผาเครื่องแตงกาย รานอาหาร มากมายกวา 
100 รานคา เรียกวา เปนคอมเพล็กซขนาดใหญเลยก็วาได ฮัวฟามอลลประกอบไป
ดวย 3 สวนดวยกัน  
1. QUALITY LIFE ทานจะไดพบกับรานเส้ือผาช้ันนํา เครื่องใชไฟฟ�า 
อิเล็กทรอนิกค,ซุปเปอรมาเก็ต,สวนของสนามเด็กเลน และโรงหนัง 
2. ROMANTIC VALLEY ประกอบดวยรานเส้ือผาช้ันนํา ที่ไดรับแรงบันดาลใจใน
การตกแตง จากวัฒนธรรมตางๆท่ัวโลก 
3. LUXURY ZONE โซนที่รวบรวมแบรนดเนมช้ันนําจากทั่วทุกมุมโลก ใหทานช
อปปم�งกันไดจุใจ ในท่ีเดียว 



 

 

ใหทานไดเดินชอปปم�งตามอัธยาศัย ชวงเย็น นําทานชมการแสดงนํ้าพุเตนระบํา
ประกอบแสงสีเสียง ดานหนาของฮัวฟามอลล 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหาร พิเศษเมนู!! เป�าฮื้อ พรอมเครื่องด่ืมไวน
แดง (2)  
ที่พัก  โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
วนัที่สอง     เมืองจูไห-เมืองชิงหยวน-วัดซิงฟูหลง-ยอดเขาหวงทึงเซี่ย-สะพานแกวเปด

ใหม- 
เมืองกวางโจว- ชอปปم�งถนนซั่งเซี่ยจ่ิว  

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ชิงหยวน มณฑลกวางตุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3 ช่ัวโมง) 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (4) 
นําทานเดินทางสู วัดซิงฟูหลง (Xingfulong Temple) วัดโบราณตั้งอยูในทาง
ตะวันออกของเมืองชิวหยวน มีประวัติศาสตรยาวนาน สรางขึ้นในชวงปลาย
ราชวงศหมิงและราชวงศชิงตอนตน ใหทานไหวพระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์กอนเพื่อ
ความเปนสิริมงคล 
 นําทานเดินทางสู ยอดเขาหวงทึงเซ่ีย (Huangtengxia Tianmen) (รวมคาเขา
แลว) พบกับที่เที่ยวใหมแกะกลอง ทางเดินกระจก เปนทางเดินกระจกที่มีความสูง
ทําลายสถิติทางเดินกระจกที่เมืองจางเจียเจี้ยประเทศจีน ที่น่ีมีความสูงถึง 500 
เมตร ความยาว 202 เมตร แตละชองจะประกอบไปดวยแผนกระจกหนา 3 ชั้นวาง
ซอนกัน เพ่ือใหสามารถรองรับน้ําหนักไดมากถึง 20 ตัน ใชวัสดุแกวท่ีทันสมัยที่สุด



 

 

ในโลก เปนกระจกใสมคีวามหนา 6 ซม. การออกแบบทางเดินกระจกมีลักษณะ
คลายกับไมแบดมินตันสองอันวางอยูในแนวต้ังและแนวนอน นอกจากน้ีที่น่ียงั
ตกแตงดวยนํ้าตกเอฟเฟค แสง ส ีที่สวยงามไวที่ทางเดินกระจกอีกดวย อิสระให
ทานพบกับความต่ืนเตนและหวาดเสียวของทางเดินกระจก พรอมกบัทิวทัศนอัน
งดงาม (หมายเหต:ุ ทางเดินกระจกเปนสถานที่ทองเที่ยวที่จําเปนตองตรวจสอบและ
รักษาความปลอดภัยอยางสูงสุดอยูตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังน้ัน สะพานอาจจะ
ปดไมใหนักทองเที่ยวเขาไป อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั้งน้ีเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยว)  (**หากทานไมเดินทางเดินกระจก บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ไมทําการคืนเงินทุกกรณี**) 
จากน้ันนํ้าทานเดินทางสูเมืองกวางโจว เปนเมืองหลวงของมณฑลกวางตุง 
(Guangdong Sheng) ซึ่งเปนมณฑลซึ่งเปนที่ต้ังของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 
แหงของจีน คือ เซินเจิ้น (Shenzhen), จูไห (Zhuhai) และ ซัวเถา (Shantou) 
ตั้งอยูปากแมน้ําจูเจียง (Zujiang) มีความประวัติศาสตร ยาวนานกวา 2,800 ป 
ที่น่ีเปนจุดเร่ิมของเสนทางสายไหมทางทะเลใน ครั้งอดีตและยังเคยเปนเมืองทาเสรี
แหงแรกและแหงเดียวที่เปดตอนรับชาว ตะวนัตกที่เขามาติดตอคาขายศูนยกลางใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แตกวางโจวยังมีภูมิหลังทางประวัตศิาสตรทีย่าวนานในรูป
สถานที่สําคัญตาง ๆ ปจจุบันกวางเจามีบทบาทเปนเมืองในเขตเศรษฐกิจการคา ที่มี
ความ เจริญรุงเรืองมากที่สุดในภาคใตของจีน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง 
30 นาที)  
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�งที่ ถนนคนเดินซางเซ่ียจ่ิว เปนถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง
ของเมืองกวางโจว ซึ่งจําหนายสินคาหลากหลายชนิดทั้งอาหาร สินคาแฟชั่น และ
ของท่ีระลึกตางๆ จากรานคาทั้งหมดกวา 300 ราน ตลอดความยาวถนน 1.2 
กิโลเมตร ถนนซางเซี่ยจิ่วเปนถนนสายธุรกิจแหงแรกของเมืองกวางโจว ซึ่งเปดทํา
การตั้งแตป ค.ศ. 1995 เปนตนมา พื้นที่โดยยรอบเปนยานเมืองเกาซีกวน 
(Xiguan) ซึ่งมีลักษณะอาคารทั้งสไตลจีนและสไตลยุโรปผสมกันไป และยังเต็มไป
ดวยตรอกตางๆอีกจํานวนมาก ซึ่งบรรยากาศของถนนคนเดินแหงน้ีจะมีความคึกคัก
เปนพิเศษตั้งแตชวงเย็น ไปจนถึงตอนค่ําของทุกวัน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือไมใหเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน  



 

 

ที่พัก  โรงแรม  De Sense Hotel หรือเทียบเทา  
 

 
 
 

 
 
วันที่สาม  เมืองจูไห-ถนนคูรัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล-รานหยก-ราน

บัวหิมะ-รานเย่ือไผ-ตลาดใตดินกงเป�ย 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)  
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานนั ่งรถชมทิวทัศนของถนนคู รัก (The 

Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาล
เมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 
และที่ไดชื่อวาเปนถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการ
นําเกาอ้ี หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทาน้ัน จึงไดชื่อวาถนนคูรัก ปจจุบันเปน
ที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย  
ผานชม สาวงามหวีหนี ่หรือ จูไห ฟชเชอร เกิรล (Zhuhai Fisher Girl) สาว
งามกลางทะเล สัญลักษณของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงห ูสรางขึ้นจากหินแกรนิต
ทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาวงามที่
ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปน
สัญลักษณของเมือง บงบอกถึงความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหน่ันเอง ไมวา
ใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ   
 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (6)  
 นําทานเดินทางสู รานหยก (Chinese Jade Shop) หยกเปนอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ท่ี
อยูคูกับชนชาติจีนมาอยางยาวนานหลายศตวรรษ และยังถือเปนเครือ่งประดบัมงคล
ของคนเชื้อสายจีนมาต้ังแตโบราณกาล เน่ืองจากชาวจีนเช่ือวาหยกคอืสัญลักษณ
ของส่ิงศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค ที่ชวยเสริมดวง ที่จะนําโชคลาภ และความร่ํารวยมาให 
นอกจากน้ันยังชวยคุมครองผูท่ีสวมใส ทําใหมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว สรางความ
สงบสุข พรอมมอบพลังอํานาจพิเศษใหอีกดวย, ศูนยสมุนไพรจีน บัวหิมะ 



 

 

(Chinese Herbal Shop) ,รานเย่ือไผ (Chinese Bamboo Shop) ศูนย
รวมสินคาพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียง คุณภาพดีของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพ่ือ
เปนของฝากไดที่น่ี         
จากน้ันนําทานชอปปم�งที่ ตลาดใตดินกงเป�ย เปนแหลงชอปปم�งสุดฮอตของเมืองจูไห 
ตั้งอยูบริเวณชั้นใตดินของดานตรวจคนเขาเมืองจูไห-มาเกา มีสินคามากมาย
หลากหลายแบบใหเดินเลือกซื้อ ทั้งเส้ือผา รองเทา กระเป�าแฟช่ัน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ซึ่งมีคุณภาพดีและราคายอมเยา นักชอปทั้งหลายหามพลาด
เด็ดขาด 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (7)  
ที่พัก  โรงแรม Tianyue Lizhi Hotel หรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองจูไห-เมืองมาเกา-วัดอามา-ซากประตูโบสถเซนตปอล-จัตุรัสเซนาโดส

แคว-รานขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเกา-ทาอากาศยาน
นานาชาติมาเกา-กรุงเทพฯ 

เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยรถโคช มาเกา

(Macau)เปนแหลมคาบสมุทรเล็กๆทางตอนใตของจีนแผนดินใหญ ในอดีตเคย
เปนเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกส ในปจจุบันเปนเขตปกครองพิเศษแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ทําใหเปนเมืองที่มีสวนผสมระหวางวัฒนธรรมโปรตุเกศและจีน ซึ่งชื่อ
ถนนและสถานที่หลายๆแหงยังคงใชภาษาโปรตุเกสอยู มีคาสิโนและหางขนาดใหญ
หลายแหง จนไดรับฉายาวาเปน Las Vegas of Asia 
หมายเหตุ : ทานจะตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัวทานเอง 
(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) 
นําทานเดินทางสู วัดอามา เปนวัดที่มีอยูมายาวนาน สรางขึ้นตั้งแตกอนท่ีจะมีเมือง



 

 

มาเกาเกิดขึ้น จึงทําใหเปนวัดที่มีความสําคัญอีกแหงหน่ึง เช่ือกันวาที่มาของช่ือมา
เกาน้ัน มาจากบริเวณวัดอามาแหงน้ีนี่เอง ในอดีตจะมีอาวที่ช่ือวา A Ma Goa 
(อามากอก) แปลวา อาวของอามา จึงเพี้ยนมาเปนชื่อ มาเกา ในปจจุบัน 

 อีกตํานานเลาวา มีเด็กสาวชื่อวา หลินโม ซึ่งเปนเด็กที่เฉลียวฉลาดกวาเด็กทั่วไป
ในชวงอายุเดียวกัน สามารถหยั่งรูถึงความเจ็บไขไดป�วย และเม่ือเธอเสียชีวิตลง
บริเวณอาว A Ma เธอก็มักจะคอยชวยเหลือชาวประมงใหพนภัยอัตรายและ
ปลอดภัย จึงกลายมาเปนชื่อของวัดแหงน้ี 

 วัดอามาตั้งอยูทางตอนใตของเกาะมาเกา ภายในวัดมีจุดกราบไหวขอพรอยูหลาย
จุด ซึ่งแตละจุดจะอยูบนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบนัไดไป ในแตละช้ันก็จะมีท้ังศาลเจา, 
ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆใหเราไดขอพร สถาปตยกรรมภายในวัดน้ัน
งดงามเปนสไตลจีนโบราณ  
จากน้ัน นําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล (Ruins of St.Paul’s) ที่น่ีเปน
แลนดมารคเบอร 1 ของมาเกา ซากประตูโบสถเซนตปอลคือดานหนาของโบสถ
มาแตรเดอิท่ีถูกกอสรางขึ้นในป ค.ศ. 1602 – ค.ศ. 1640 ที่ถูกทําลายจาก
เหตุการณไฟไหมในป ค.ศ. 1835 และซากของวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูถัดไปจาก
โบสถ ทั้งโบสถมาแตร เดอีเดิม วิทยาลัยเซนตปอล และป�อมปราการเปนสิ่งปลูก
สรางของพระนิกายเยซูอิต และเขาใจวาเปน “ป�อมปราการ” ของมาเกา ใกลๆ กัน
น้ันคือซากโบราณสถานของวิทยาลัยเซนตปอลท่ีเปนหลักฐานของมหาวิทยาลัยแบบ
ตะวันตกแหงแรกในตะวันออกไกลที่มีหลักสูตรการสอนที่ละเอียด ทุกวันน้ีดานหนา
ของซากประตูโบสถเซนตปอลทําหนาท่ีเปนสัญลักษณของแทนบูชาใหกับเมืองน้ี 

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร (9) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานชม จัตุรัสเซนาโดสแคว (Senado Square) เปนศูนยรวมของชาวเมือง
มาหลายศตวรรษ และยังคงเปนสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุดอยูทุกวันน้ี ปจจุบันปนยานชอปปم�ง 
แบรนดเนม โนเนม ของกิน ของท่ีระลึกที่นักทองเที่ยวนิยมมาจับจายใชสอย ทั้งสอง
ขางทางและในบริเวนจตัุรัสเซนาโดประกอบดวยอาคารตางๆรูปแบบสถาปตยกรรม
ยุคอาณานิคม มีตึกสวยๆมีโบสถสวยที่มีความสําคัญอยูดวย แวะรานของฝากให
ทานไดเลือกซื้อของที่ระลึก ติดไมติดมือไปฝากคนที่ทานรัก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เวเนเช่ียน(The Venetian Macao) เปนคาสิโนคอม
เพล็กซขนาดใหญสุดของมาเกาที่มีโซนคาสิโนที่ใหญที่สุดในโลก รวมท้ังยังเปน
อาคารที่มีพื้นท่ีใชสอยขนาดใหญที่สุดในเอเชียดวย แตสิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยน
สําหรับนักทองเที่ยวท่ัวไปคือโซนที่เปนหาง ซึ่งออกแบบและตกแตงใหเหมือนกับ
สไตลเมืองเวนิสของประเทศอิตาล ีซึ่งสรางออกมาไดสวยงามและนาตื่นตาต่ืนใจจน
มีช่ือเสียงไปทั่วโลก 

 บรรยากาศในโซนหางของเวเนเช่ียนเรียกวา Grand Canal Shoppes อยูท่ี
ดานขางของโซนคาสิโนซึ่งจะแยกสวนกันชดัเจนแตจะมีทางเดินเช่ือมถึงกันได 
ภายในหางจะมีรูปรางคลายกับตวั U ที่มีคลองไหลผานกลางทางเดินซึ่งจะมีบริการ
เรือพายกอนโดลา(Gondola) ที่มีท้ังคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ 
พรอมกับการพูดคุยรองเพลงไปดวยกัน สวนเพดานจะทาสีและใหแสงเหมือนกับ
เปนทองฟ�า รานตางๆภายในหางคอนขางหลากหลาย ทั้งของกินของใชตางๆ 
รวมท้ังราน Lord Stow Bakery ที่เปนรานขายทารตไขช่ือดังที่สุดเจาหน่ึงของมา
เกาอยูดวย อิสระใหทานชอปปم�งหรือสนุกสนานกับกิจกรรมภายในเวเนเชี่ยน ตาม
อัธยาศัย บริเวณเดียวกันจะเปน เดอะ ปารีเชียน มาเกา (The Parisian 
Macao) โดดเดนดวยหอไอเฟล (Eiffel Tower) จําลอง ขนาดครึง่หน่ึงของหอไอ
เฟล ที่กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ทําใหเปนหน่ึงในแลนดมารกที่สําคัญของมาเกา 
ใหทานไดชื่นชมความสวยงามกับอีกหน่ึงแลนดมารคของเมืองมาเกา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือไมใหเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติมาเกา ประเทศจีน (เขต
การปกครองพิเศษ)  



 

 

22.10 น. เดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ 
FD7 6 7 
** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได
บนเครื่องบิน  

23.55 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
ตั้งแตวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 28 มีนาคม 2563 ไฟลทขากลับจะปรับเวลา  

ออกเดินทางจากมาเกา เวลา 22.40 และถึงกรุงเทพเวลา 00.30** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคานี้ไมรวมคาวีซากรุปมาตรา144 ราคาทานละ 1,500 บาท ตอ 1 ทาน ** 
 

**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดและคนขับ หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 
 รวมเปน 1,400 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  
1. รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน   
    เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของ
ประเทศ สามารถ   
    ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความ    
    เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน   
    เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

2. อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทาง 
    บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรม
ทัวร    
    100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ  
3. ตามนโยบายของรัฐบาลจีนและฮองกงรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนและฮองกงเพ่ือ
โปรโมทสินคา 
    พ้ืนเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผาไหม ไขมุก ใบชา ใยไผไหม หยก ซึ่ง
จําเปนตองระบุไวใน  
    โปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา 
รานรัฐบาลทุกราน   
    จําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก 
ไมมีการบังคับ 
    ใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
    การเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 500 หยวน / คน / ราน 
4. กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา โดยผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา 
คร ูธุรกิจขาย 
     ตรง ขายเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานที่
ขอดูงาน กรุณา   
     ติดตอเจาหนาที่ เพ่ือแจงรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไม
สามารถอางอิงโปรแกรม 
     จากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง 
5.  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ผูเดินทางที่นอนหอง TWN/DBL/TRP หากยกเลิกการ
เดินทางกระทันหัน  
     เปนเหตุใหหองพักดังกลาวเหลือผูพักเพียง 1 ทาน  ผูเดินทางที่เหลือ 1 ทานนั้น 
จําเปนตองจายคาพัก    
     เดี่ยวเพ่ิมตามอัตราคาบริการในตารางขางตน 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การ

แขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและ
ความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง  
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

×  ไมรวมคาวีซากรุป (มาตรา144) ราคาทานละ 1,500 บาท 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 
× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป

แลว 
× ในกรณีที่ประเทศจีน มีประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิกมาตรา 

144 ) จะมีคาธรรมเนียมเพ่ิมทานละประมาณ 2,200 บาท (ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ)  
คาธรรมเนียมทานละ3,500 บาท (ยื่นแบบเรงดวน 2 วันทําการ) โดยยื่นวีซาที่สถานทูต
จีน  

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ,หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 1,400 บาท/ทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 



 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบรษิัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 3,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เม่ือทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน



 

 

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม



 

 

วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศนั้นๆ หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง 

ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชาระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทวัร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

 
 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


