
 

 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – มาเกา๊ –จูไห่ -วดัผู่ถอ่-หา้งหวัฟา-ชมน ้าพุเตน้ระบ า 

08.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ  ช ัน้ 4 ประตู 7  เคานเ์ตอร ์N สายการ
บนิแอร ์มาเกา๊ 



10.35 น.     เหนิฟ้าสู่ เกาะมาเกา๊  โดยสายการบนิแอรม์าเกา๊  เทีย่วบนิที ่NX 885 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 

14.20 น. ถงึสนามบนิมาเกา๊   หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าท่านเดนิทางสูม่อืงจู
ไห่แลว้น าท่านไป วดัผู่ถอ่ เป็นวดัจนีซึง่ประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิซึง่เช ือ่ว่าวดัแห่งนีไ้ด ้สรา้งขึน้เพือ่เปรยีบเสมอืน
 วดัทีอ่ยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมอืงจไูห่
ได ้ สกัการบชูาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอมิ  น าท่านเดนิทาง
สูห่า้งสรรพสนิคา้หวัฟา(Huafa Mall) ใหท่้านชอ้ปป้ิง
สนิคา้ และ ในหา้งจะมศีนูยอ์าหารใหท่้านเลอืกรบัประทาน
อาหารตามอธัยาศยั บรเิวณหนา้หา้งยงัมโีชวน์ ้าพรกิเตน้
ระบ า (อสิระอาหารค า่)   น าท่านเขา้สุท่ีพ่กั
ZHONGSHAN JINHUAYUE  HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัสอง พานห ยู่ -  ชิงหยวน –กวาง เจา-ว ัดซิง ฟุหลง -สะพานกระจก 

Huangtengxia Glass Corridor-ถนนคนเดนิซา่งเจยีจิว่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสุเ่มอืงกวางเจา ระหว่างทางแวะรา้นสมุนไพรจนี ใหท่้านไดล้องตรวจ
สขุภาพตามแพทยแ์ผนจนี จากน้ันเดนิทางตอ่ เพลนิเพลนิชมทวิทศันส์องขา้งทาง   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสูว่ดัซงิฟูหลง วดัโบราณทีต่ ัง้อยุ่ทาง
ตะวนัออกของเมอืงซวิหยวน สรา้งตัง้แต่ปลายราวงศห์
มงิ และราชวงศช์งิตอนตน้ ใหท่้านสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ประจ าวดัเพือ่เป็นสิรมิงคล จากน้ันน าท่านชมสะพาน
ทางเดนิกระจก Huangtengxia Glass  Corridor 
ทีต่ ัง้อยู่บนเขาหวงถงึเซีย่ มคีวามสงู500เมตร  ถอืเป็น
สะพานกระจกทีส่งุทีส่ดุในโลกเมือ่เทยีบกบัสะพานกระจก
ทีจ่างเจยีเจีย้ ทีม่คีวามสงู 300 เมตร กระจกหนากว่า 6 
ซ.ม และ ใชว้สัดแุละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไดส้มญาว่า “BIG RACKET”  ดว้ยมี
ลกัษณะคลา้ยไมเ้ทนนิส ใหท่้านชมบนภเูขาแบบ panorama ดว้ยมูลค่าการกอ่สรา้ง
กว่า 260 ลา้นหยวน นอกจากตืน่เตน้กบัทางเดนิกระจก
แลว้ยงัมมุีมเอฟเฟคทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วไดต้ืน่เตน้ 

ค า่ รบัประทาอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิซา่งเจยีจิว่ ทีม่สีนิคา้
มากมาย กว่า 300 รา้น ระยะทางกว่า 1.2 กโิลเมตร มทีัง้สนิคา้
แฟช ัน่ ของทีร่ะลกึ เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า  อาหารและเคร ือ่งดืม่ 

         น าท่านเขา้ทีพ่กั  CANTON TONGYU INTL หรอื
เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 



วนัสาม จูไห่ –ถนนคู่รกั –จูไห่ ฟิชเชอรเ์กริล์–มาเกา๊ –วหิารเซนตป์อล-เซนา
โดส้แควร-์เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล –เวเนเชีย่น –สนามบนิ-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่าเดนิทางสุเ่มอืงจูไห่ (ใชเ้วลา 2 ชม)   ถงึจไูห่ ชมทวิทศันข์องถนนคูร่กั The 
Lover’s Road ถนนเรยีบชายหาดทสีวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รฐับาลเมอืงจไูห่ไดต้กแต่ง
ภมูทิศัน ์ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ และทีไ่ดช้ ือ่ว่าถนนคู่รกั ก็เพราะว่า
ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแห่งนีไ้ดม้กีารน าเกา้อี ้หรอืมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรบั 2 คนน่ัง

เท่าน้ัน จงึไดช้ ือ่ว่าถนนคู่รกั ปัจจบุนัเป็นทีนิ่ยมของบรรดาคู่รกั แวะ
ถ่ายรปูกบัสาวงาม “หวหีน่ี” จูไห่ฟิชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเล
สญัลกัษณข์องเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู เป็นรปูแกะสลกัสงู 8.7 เมตร 
ถอืไขมุ่กอยู่รมิทะเล   ชมสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงจไูห่อาทเิชน่  หยก ทีค่น
จนีชืน่ชอบไม่ว่าจะเป็นก าไล แหวน หรอื สตัวน์ าโชคเชน่ผเีซยีะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เมนู อาหารทะเล ไวนแ์ดง 

ชม วหิารเซนตป์อล โบสถแ์ห่งนีเ้คยเป็นสว่นหน่ึงของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่กอ่ตัง้ในปี 
1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตก
แห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสรา้งขึน้ในปี 1580 แต่
ถกูท าลายถงึสองคร ัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทั่งเกดิ
เพลงิไหมใ้นปี 1835 ทัง้วทิยาลยั และโบสถถ์กูท าลายจนเหลอืแต่
ดา้นหนา้ของตกึฐานโบสถส์ว่นใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตกึ
แสดงใหเ้ห็นถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออก และตะวนัตกและมอียู่ทีน่ี่

เพยีงแห่งเดยีวเท่าน้ันในโลก ชอ้ปป้ิงย่าน เซนาโดส้แควร ์ถอืได ้
ว่าเป็นท าเลทองทางธรุกจิของมาเกา๊เพราะรวบรวมสนิคา้ ชม 
เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล หรอื เจา้แม่กวนอมิปรางคท์อง เจา้
แม่กวนอมิองคท์องสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิท์ ัง้องค ์มคีวามสงู 18 
เมตร หนักกว่า 1.8 ตนั ประดษิฐานอยู่บนฐานดอกบวัดงูดงาม
อ่อนชอ้ย ภายในฐานรูปป้ันจะเป็นพพิธิภณัฑซ์ึง่แสดงประวตัิ
ความเป็นมา ตลอดจนวตัถปุระสงคใ์นการจดัสรา้ง สะทอ้นกบัแดดยามเย็นเป็นประกาย
เรอืงรองเหลอืงอรา่มงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอมิองคนี์เ้ป็นเจา้แม่กวนอมิลกูครึง่ คอืป้ันเป็นองค ์
เจา้แม่กวนอมิ แต่ว่ากลบัมพีระพกัตรเ์ป็นหนา้พระแม่มาร ีทีเ่ป็นเชน่นีก็้เพราะว่าเป็นเจา้แม่
กวนอมิทีโ่ปรตเุกสตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ ในโอกาสทีส่ง่มอบมาเกา๊คนื
ใหก้บัจนี เพือ่ทีว่่าคนรุน่หลงัเห็นแลว้จะไดร้ะลกึถงึว่าสิง่นีเ้ป็นสิง่ทีโ่ปรตเุกสมอบใหก้บัมาเกา๊ 

และภายใตฐ้านรปูป้ันยงัจดัเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงถงึประวตัคิวาม
เป็นมา  จากน้ันน าท่านชม THE VENETIAN  RESORT 
HOTELโรงแรมหรูระดบั 6 ดาวใหทุ้กท่านไดอ้สิระตามอธัยาศยั
เพือ่สมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของ 
เอเชยี ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วาม
บนัเทงิ และชอ้ปป้ิงทีแ่กรนดค์าแนลชอ้ป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นม

ชือ่ดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคารกวา่ 30 แห่งเพือ่ลิม้ลองเมนูต่างๆ 



ทีท่่านชืน่ชอบ ท่านสามารถนั่งเรอืกองโดลา่ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม  หรอืจะ
เสีย่งโชคทีค่าสโินซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ จากน้ันน าท่านสง่สนามบนิ 

19.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยแอรม์าเกา๊ เทีย่วบินที่ NX882 บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.40 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

 
 
 
 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิ
เตม็ใบเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  คา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมื่อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของ
สายการบนิ 

อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน า้หนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  ค่ า รถร ับ -ส่ ง  แล ะน า เที่ ย วตาม
รายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ
  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอด
การเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่า
โทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่ง
เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ  และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ก าหนดวนัเดนิทาง  
ผูใ้หญ่ 

 
เดก็(2-12 ปี) 
เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

8-10 กมุภาพนัธ ์2563 18,900.- 21,900 5,500 

21-23 มนีาคม 2563 18,900 21,900 5,500 

12-14, 13-15 เมษายน 63 27,900 29,900 6,500 



เง่ือนไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อ
ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทาง
อย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายใน
ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท า
การของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีน้ันๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบรษิทั 

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ
ไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทั
จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 
วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการเดนิทาง
ส าหรบัประเทศทีม่ีวีซา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิ่ม
จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบิน 
ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการ
ช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่
เดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้
ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทั
เสนอราคา ดงัน้ัน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ค่าภาษี
เช ือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  



8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ 
แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 
100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มี
ซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณก์ฬีาฯ จะตอ้ง
ใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเคร ือ่งบนิเท่าน้ัน  

  

 

 

 


