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กุย้หลนิ เมอืงส ำคัญทำงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและมชีือ่เสยีงของมณฑลกวำงส ี เขตปกครองตนเองชำวจว้ง 
เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วมำชำ้นำน คนจนียกใหเ้ป็น “เมอืงสวรรคบ์นพภิพ” หรอื
ซอืไหวเ้ถำหยวน”และอกีฉำยำวำ่“กุย้หลนิสวยเป็นเอกแหง่ใตห้ลา้ หยงัซ ัว่สวยยิง่กุย้หลนิ” 
ลอ่งเรอื 3 อำ่วงำมลอ่งแมน่ ้ำหลเีจยีงทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งทวิทัศนเ์ป็นทีห่นึง่ของเมอืงจนี ลอ่งเรอืชม
ควำมงำมเขำงวงชำ้งสญัลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิลอ่งเรอือำ่วลีเ่จยีงวำนชมควำมงำมถ ้ำเทยีนกง 
และชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุบนเขำเหยำซำนพรอ้มเลอืกซือ้สนิคำ้รำคำถกูเมอืงกุย้หลนิ.... 

หยางซ ัว่ ปลำยทำงกำรลอ่งเรอืแมน่ ้ำหลเีจยีง ชมบรรยำกำศแบบตะวนัตกทีถ่นนชอ้ปป้ิงซเีจยี หรอืถนน
ขำ้วสำรแหง่เมอืงจนี ชมหนิงอกหนิยอ้ยภำยในถ ้ำเงนิ ถ ้ำทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ  

จไูห ่ เมอืงเศรษฐกจิพเิศษของประเทศจนี 1 ใน 5 ของประเทศจนี "จไูห"่ ไดรั้บยกยอ่งจำก
สหประชำชำตใิหเ้ป็น "เมอืงมหัศจรรย ์แหง่สำธำรณรัฐประชำชนจนี" (Amazing City in 
China) ผำ่นทำงประตบูอกเขต หรอืประตพูรมแดนระหวำ่งจนีและโปรตเุกส (มำเกำ๊) ซึง่ใชเ้ป็น
ดำ่นพรมแดนสูป่ระเทศจนี สรำ้งในปี ค.ศ. 1849 ผำ่นเขำ้สูจ่นีแผน่ดนิใหญไ่หวพ้ระขอพรเจำ้แม่
กวนอมิ วดัภถูอ่ชมอลังกำรโชวแ์สงสเีสยีงหยวนหมงิ 

มาเกา๊ เขตปกครองพเิศษของประเทศจนี สมญำ “ลำสเวกัสแหง่เอเซยี” เมอืงทีผ่สมผสำนไปดว้ย
วฒันธรรมตะวนัและตะวนัออกอยำ่งลงตัว เสีย่งโชคคำสโิน ไหวเ้จำ้แมก่วนอมิเสรมิศริมิงคล     
ชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  6-11, 20-25 ก.ย., 23-28 ต.ค., 15-20 พ.ย. 2561                  ( 6 วนั 5 คนื ) 
วนัแรก  สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – วดัเจ้ำแม่กวนอมิ – วหิำรเซนต์ปอล – The Venetian – จูไห่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเซีย 
พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

10.20 น.  เดินทางสู่มาเก๊า โดยเท่ียวบินท่ี FD 762 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
13.45 น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกบัต าบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปา จะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รถโคช้
ปรับอากาศ น าท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี วัดเจ้ำแม่กวนอิมท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานท่ี
แห่งน้ีท าใหเ้กิดต านานเล่าขานอยู่หลายเร่ือง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัข้ึนคือการลงสนธิสัญญา
มิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน จากนั้นน าท่านชม วิหำรเซนต์พอลซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตา
เลียน ด้านหลงัของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวติัของโบสถ์ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น
อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในตะวนัออกไกล น าท่านผ่านชม องค์รูปป้ันเจ้ำแม่กวนอิมโปรตุเกส สร้าง
ข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหม้าเก๊าเน่ืองในโอกาสท่ีส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนใหก้บัจีนลกัษณะองครู์ปป้ันองคน้ี์เป็นรูปป้ันสีทอง
ท่ีมีใบหนา้คลา้ยพระแม่มารีประดิษฐานบนฐานดอกบวั จากนั้นพาท่านสู่ THE VENETIAN ลาสเวกสัแห่งใหม่ ของ
เอเชีย พร้อมส่ิงท่ีให้ความบนัเทิงร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกว่า 350 ร้าน ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูบนพ้ืนท่ีถึง 1 
ลา้นตารางฟุต สัมผสับรรยากาศทอ้งฟ้าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกบัความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้ ล า
คลองคดเค้ียว ( ส าหรับท่านท่ีสนใจในการล่องเรือกอนโดล่า ท่านละ 108 ดอลล่าร์ฮ่องกง ( ไม่รวมในรำคำทัวร์ ) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ ขา้มด่านก๋งเป่ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
พกัท่ีจูไห่ น าท่านเขา้ท่ีพกั FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  จูไห่ – กุ้ยหลิน (น่ังรถไฟควำมเร็วสูง) – ล่องเรือชมเขำงวงช้ำง – เขำฝูโป – เมืองจ ำลองซ่ง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง สู่เมอืงกุ้ยหลนิ รถไฟ
ขบวนท่ี D2368 ( 08.50-12.52 น. ) (บตัรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋ าสัมภาระ
ข้ึนขบวนรถไฟดว้ยตวัท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถน าข้ึนรถไฟได ้อาทิเช่นกรรไกร มีดพบั มีด
ปอกผลไม ้** << เชิญทุกท่านพิสูจนค์วามเร็วของรถไฟด่วนสายน้ี ซ่ึงถือเป็นความเร็วอนัดบัหน่ึงแบบท้ิงห่างจากคู่แข่ง
หลายช่วงตวั โดยบริษทั Siemens, Bombardier และ Alstomไดร่้วมกนัออกแบบและสร้างรถไฟระบบน้ีข้ึนมา และจาก
การทดลองว่ิงเม่ือตน้เดือนธันวาคม 2552 ท่ีผ่านมา สามารถท าความเร็วสูงสุดไดถึ้ง 395 ก.ม. / ช.ม. แมค้วามเร็วเฉล่ีย
ตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซ่ึงก็ยงัเร็วกว่าคู่แข่งอ่ืนๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุนของญ่ีปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.), 
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เยอรมนันี (232ก.ม./ช.ม.), และฝร่ังเศสท่ี ( 277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนน้ีจะเช่ือม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพ่ือ
เช่ือมโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภูมิภาคท่ียงัคงพฒันาลา้หลงัอีกจ านวนมาก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร แวะชม ศูนย์วัฒนธรรมชำจีน ชมวิธีการชงชาแบบจีนโบราณและฟัง
สรรพคุณชาจีนแต่ละชนิด ท่ีมีสรรพคุณแตกต่างกนัไป น าท่านล่องเรืออ่ำวหลีเจียง น าท่านชมความงาม เขำงวงช้ำง
สญัลกัษณ์เมืองกุย้หลิน เขางวงชา้งตั้งอยูริ่มแม่น ้าหลีเจียงใจกลางเมือง ซ่ึงเป็นภูเขาหินปูนท่ีอยูริ่มน ้าและถูกกดัเซาะจน
เป็นลกัษณะคลา้ยกบัชา้งตวัใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน ้าในแม่น ้า จึงไดช่ื้อว่าเป็นภูเขางวงชา้ง แลว้ชมควำมงำม ภูเขำฝูโป
ซำน เขาฝโูปแห่งน้ีมีถ ้าท่ีมีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ ้าพระพนัองค ์อนัเป็นท่ีเก็บรวบรวมพระท่ี
สร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัและซ่ง เชิงเขาดา้นใตมี้ ถ ้าคืนไข่มุก ซ่ึงเช่ือกนัว่ามีมงักรอาศยัอยู่ และมีไข่มุกส่องประกาย
ใหค้วามสว่างแก่ถ ้า เล่ากนัว่า ชาวประมงคนหน่ึงเคยน าไข่มุกจากถ ้าแห่งน้ีไปแลว้เกิดความละอายใจจึงน าไข่มุกนั้นมา
คืนบริเวณผนงัถ ้ามีพระพุทธรูปจ านวนมากประดิษฐานอยู่วา่กนัวา่มีอายุนบัร้อยปี จากนั้นน าท่านชมเมืองจ ำลองซ่ง ซ่ึง
จดัแสดงวิถีชีวิตและวฒันธรรมสมยัราชวงศซ่์งเป็นราชธานี 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ีกุย้หลิน HONGFENG JING CITY VIP HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ำม  ถ ำ้เงิน + โชว์นกจับปลำ – ล่องเรือแพอวีห้ลง – ล่องแม่น ำ้หลเีจียง (ล่องส้ัน) ร้ำนชำ – ช้อปป้ิงถนนซีเจีย 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอลี่ผู่ อ าเภอเลก็ๆท่ามกลางแวดลอ้มของขนุเขา น าท่านชม
ถ ้ำเงิน หรือ ถ ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ท่ีเพ่ิงคน้พบโดยเปิ ดใหผู้เ้ขา้ชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอก
หินยอ้ยท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีส่องแสงระยิบระยบัแวววาวประกายเกลด็เพชรอยา่งสวยงาม ชาวหยงัซัว่จึงตั้งช่ือวา่ถ ้า
เงินน าท่าน ชมโชว์นกจับปลำ อนัเป็นวิถีชีวิตริมน ้าของชนพ้ืนเมือง จากนั้นน าท่าน ล่องแพไม้ไผ่ ชมทศันียภาพแม่น ้ า
อว้ีหลงอนัน่าสนุกพร้อมกบับรรยากาศแบบยอ้นยคุ สมัผสับรรยากาศกล่ินอายทิวทศัน์อว้ีหลงเหอ (แม่น ้ามงักรหยก ได้
เล่ากนัว่าพญามงักรไดม้าท่องเท่ียวท่ีน่ี เห็นทิวทศัน์สวยงาม ไม่ยอมกลบัไป จนป็นท่ีมาของช่ือแม่น ้า การไดล่้องแพใน
อว้ีหลงเหอนั้นท่านจะไดเ้ห็นน ้าน่ิงใสเหมือนกระจก ท่านจะเห็นภูเขาอยู่ไกลๆ ท่ีสะทอ้นบนพ้ืนน ้า ดูเหมือนภาพวาด 
ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บเห็นวิถีชีวิตของชาวบา้น ฝึกนกจบัปลาดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู...เผือกคริสตลั หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือแม่น ้ำหลเีจียง (ล่องคร่ึงสาย)ในช่วง
เส้นทาง อุทยานสวนน ้าหยงัซวั หรือ เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า สวนน ้าหลิวซานเจ่ีย ซ่ึงมีทิวทศัน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีต
เคยใชเ้ป็นสถานถ่ายท าภาพยนตร์เล่ืองช่ือยุค 40 กว่าปี ก่อน เร่ืองหลิวซานเจ่ีย โดยเน้ือเร่ืองกล่าวถึงหลิวซานเจ่ีย หญิง
งามระดบันางงาม เป็นนกัร้องเสียงใส ซ่ึงเป็นท่ีหมายปองของเหล่าหนุ่มนอ้ยใหญ่และถูก ผูท้รงอิทธิพลบีบบงัคบัให้
แต่งงาน และไดท้ าการโตเ้พลงจนหลุดพน้จากผูท้รงอิทธิพล จนไดค้รองรักกบัคนท่ีเธอรัก ชมความงามสองฝากฝ่ังของ
ธรรมชาติ ซ่ึงกวีใหค้ าขนานนามวา่ “กุย้หลินสวยเป็นเอกแห่งใตห้ลา้ หยงัซัว่สวยยิ่งกุย้หลิน” จากนั้นแวะไปชิมชาอวู่ห
ลงและชาท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ เช่น ชาผลไม ้ชามะลิ ชากหุลาบ ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ ถนนซีเจยี ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดช่ื้อวา่เป็นถนนขา้วสารแห่งเมืองหยงัซัว่ 
ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิ งเลือกซ้ือสินคา้ราคาถูกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผา้พนัคอ, ผา้ปูโต๊ะ, พดั, สินคา้พ้ืนเมือง อาทิ เช่น 
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น ้ าพริกกุย้หลิน เตา้หู้ยี้  เหลา้กุย้ฮวั ขนมถัว่อดัหลากหลายรสชาติ หรือจะสั่งกาแฟเคร่ืองด่ืมต่างๆ เพ่ือดบักระหายใน
บรรยากาศแบบชาวเมืองหยงัซัว่ 
พกัท่ีหยางซัว่ YANGSHUO NEW CENTURY VIP BLUILDING HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่  กระเช้ำเหยำซำน – วดัเหนินเหยนิ – สวนหยงหูซำนหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้ำนนอก) – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน – โชว์ 
DREAM LIKE LIJIANG 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองกุย้หลิน น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำ ขา้มภูเขาเขียวขจี ข้ึนสู่
จุดชมวิวเมืองกุย้หลินท่ีสวยท่ีสุดบนเขำเหยำซำน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุย้
หลินและขุนเขานบัร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยูใ่น
เมืองท่านท่ีเป็นคู่รักสามารถ อธิฐานคลอ้งกุญแจค ามัน่สัญญา จากนั้นน าท่านไปนมสัการเจา้แม่กวนอิม ท่ีวัดเหนินเห
ยนิ วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดและตั้งอยูใ่จกลางเมืองกุย้หลิน ในวดัแห่งน้ีมีแต่แม่ชีอาศยัอยู ่

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ่ เพ่ือสุขภาพ มีทั้งเส้ือผา้ ผา้เช็ดตวั
หมอน ผา้ห่ม เคร่ืองใชภ้ายในบา้นต่าง ท่ีผลิตจำกเยื่อไม้ไผ่ ท่ีมีคุณสมบติัเพ่ือสุขภาพ ใหท่้านเลือกสรรไวใ้ชห้รือเป็น
ของฝากในราคาถูกเป็นพิเศษ จากนั้นน าท่านชม ทะเลสำบหรงหู อยู่ทางตะวนัตกของแม่น ้าหลีเจียง ตั้งช่ือตามตน้ไทร
อายุ 800ปีท่ีข้ึนอยู่ริมฝ่ังขา้งประตูเมืองดา้นใต ้ซ่ึงเป็นประตูท่ีบูรณะข้ึนใหม่แทนประตูเก่า สร้างตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถงั 
จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปกบั เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ขึน้ข้ำงบน) เพ่ือเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์
คู่ เจดียห์น่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูนเป็นสีเงิน 
รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกัถือว่าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในกุย้หลินจากนั้นอิสระช้
อบป้ิ ง ของพ้ืนเมืองกุย้หลินข้ึนช่ือ เช่น เหลา้ขาวกุย้หลิน เตา้หูย้ี้กุย้หลิน น ้าพริกกุย้หลิน หล่อฮัง่กว้ยชงด่ืม ยาอม ยาเป่ า 
“ซีกวัซวง”แกแ้ผลในปาก แกเ้จบ็คอ หรือจะไปชอ้บป้ิ งเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของท่ีระลึก ท่ี ถนนคนเดนิเท้ำ“ปู้สิงเจีย” 
ถนนจงซาน และตลาดใตดิ้นกลางใจเมืองกุย้หลินตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG “ม่งว่ำนหลีเจียง” เป็นการแสดง
พิเศษ ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งบลัเลยแ์ละกายกรรมอยา่งลงตวั แม่น ้าหลีเจียงถกูน ามาเป็นตวัเช่ือมเพ่ือเล่าเร่ืองราวของ
สรรพส่ิงท่ีผกูพนัอยู่กบัสายน ้า เช่น ภูเขา ตน้ไม ้สัตวต่์างๆ แมลง หรือแมก้ระทัง่ส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ใตล้  าน ้ าหลีเจียง ม่งว่าน
หลีเจียงมีการลงทุนสูงในเร่ืองการออกแบบเส้ือผา้ ฉาก และแสงสี จบการแสดงน าท่านกลบัท่ีพกั 
พกัท่ีกุย้หลิน HONGFENG JING CITY VIP HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้ำ  กุ้ยหลนิ – กวำงเจำ – จูไห่ – หวหี ่น่ี สัญลกัษณเมืองจูไห่ – ร้ำนหยก – ร้ำนผ้ำไหม 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถไฟความเร็ว
สูง ขบวนท่ี D2369 : 0900-11.30 (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) น าท่านเยี่ยมชมโรงงำนผ้ำไหมจีน ให้ท่านเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑผ์า้ห่มไหมท่ีข้ึนช่ือ และเส้ือผา้ท่ีท าจากผา้ไหมจีน จากนั้นน าท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ี เซ่ียะ สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีน
เช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวยและมีแต่โชคลาภ 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ พาท่านถ่ายรูปคู่กบัสัญลกัษณ์อนั สวยงาม
โดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิ ชเชอร์เกร์ิล” หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หว่ีหน่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้ าถือไข่มุก 
ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยู่ริมชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กต่างภูมิทศัน์ ไดอ้ย่าง
สวยงามเหมาะส าหรับพกัผ่อน และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี 
หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ด้วยมือ้พเิศษ ซีฟู๊ด เป๋ ำฮือ้ + ไวน์แดง หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
พกัท่ีจูไห่ น าท่านเขา้ท่ีพกั FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก  จูไห่ – วดัผู่ถ่อ – ร้ำนบัวหิมะ – ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย – มำเก๊ำ– กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือว่าวดั
แห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวดัท่ีอยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจาก
องค์เจา้แม่กวนอิม แวะชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านไดรั้บฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
รวมทั้งใหท่้านไดรั้บบริการนวดฝ่ าเทา้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงท่ีตลำดใต้ดนิก๊กเป่ ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้
ติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านคา้ มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย เช่นสินคา้ก๊อปป้ี แบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถกูใหท่้านไดช้อ้ปป้ิ งเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านขา้มด่านสู่เกาะมาเก๊า  

***อสิระอำหำรเยน็เพือ่ควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง*** 
22.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบิน FD767 
00.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

อตัรำค่ำบริกำร *** ไม่มีแจกกระเป๋ำ *** ไม่มีรำคำเดก็ *** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

*** ไม่มีรำคำเดก็ *** 
พกัเดีย่ว 

6-11, 20-25 ก.ย., 15-20 พ.ย. 61 16,999 4,900.- 

23-28 ต.ค. 61 17,999 4,900.- 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่ำนเงือ่นไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ  
แล้วจงึวำงมดัจ ำเพือ่ประโยชน์ของท่ำนเอง *** 
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รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพือ่โปรโมทกำรท่องเทีย่ว  
แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี– 1 ช่ัวโมง 

 หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดนิทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำนแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 
หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท  
-ค่ำทปิไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่ำทปิคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้ำทวัร์ไทยวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 

เงือ่นไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. ส าเนาพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  
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- ตวัอยา่งส าเนาพาสปอร์ต  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เมือ่ท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

เงือ่นไขในกำรให้บริกำรเดนิทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลกิหรือขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตัว๋หรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพ่ิม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปล่ียนช่ือผู ้
เดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

เงือ่นไขในกำรให้บริกำร  

5. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

6. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย
อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

7. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ
ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ 
หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการ
ถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียว
บางรายการ 
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บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
 
 
 
 


