
 

 

 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว เมืองจูไห่ 2 คืน 

 

 

  

 

สายการบินแอร ์เอเชีย (FD) พเีรยีด 25 มีนาคม – 27 ตลุาคม 2561 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.05 – 13.45 น. 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 19.50 – 21.35 น. 

สายการบินแอร ์เอเชีย (FD) พเีรยีด 28 ตลุาคม 2561 – 24 มีนาคม 2562 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 น. 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 น. 



 

 

 สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเลสรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิท ัง้องค ์

 ไหวข้อพร เจา้แม่ทบัทมิ วดัอาม่า ช่วยในเรื่องการเดนิทางแคลว้คลาดปลอดภยั 

 ถ่ายรูปคู่กบั โบสถ ์St.paul ชมิทารต์ไข่ เซนาโดส้แควร ์ศูนยร์วมสนิคา้มากมาย 

 ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 

 ชอ็ปป้ิงของดแีผ่นดนิใหญ่ ผา้ไหม หยก บวัหมิะ 

 ชมวดัผู่โถว่ซือ ไหวพ้ระพทุธเจา้ 3 พระองค ์วดัทีส่รา้งไดอ้ย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ 

 ผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิ 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศูนยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 

 พระราชวงัหยวนหมิง สรา้งขึ้นแทนพระราชวงัเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปกักิ่ง 

 โชวส์ุดอลงัการ โชว ์Huang Jia Shen Dian Show ทีจ่ะบอกเรื่องราวประวตัิศาสตรข์องจนี 

 พเิศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอาย ุ2 – 18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 – 2 ท่าน 
พกัเด่ียว 

06-08 ก.ค. 61 8,900.- 

เด็กอาย ุ2 – 18 ปี 

จา่ยเพิม่จากราคาผูใ้หญ่ 

พเีรยีดละ 3,000 บาท 

3,500.- 

07-09 ก.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

15-17 ก.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

22-24 ก.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

27-29 ก.ค. 61 **วนัอาสาฬหบูชา 11,900.- 3,500.- 

28-30 ก.ค. 61 **วนัเขา้พรรษา 11,900.- 3,500.- 



 

 

29-31 ก.ค. 61 **วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 
11,900.- 3,500.- 

03-05 ส.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

12-14 ส.ค. 61 **วนัแม่แห่งชาต ิ 12,900.- 3,500.- 

17-19 ส.ค. 61 9,990.- 3,500.- 

19-21 ส.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

26-28 ส.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

01-03 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

07-09 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

08-10 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

14-16 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

21-23 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

22-24 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

05-07 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

06-08 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

12-14 ต.ค. 61 **วนัคลา้ยวนัสวรรคต 

ร.9 
12,900.- 3,500.- 

14-16 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

20-22 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

21-23 ต.ค. 61 **วนัปิยะมหาราช 12,900.- 3,500.- 

26-28 ต.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

27-29 ต.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

02-04 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

03-05 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 



 

 

09-11 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

10-12 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

16-18 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

17-19 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

23-25 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

24-26 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

01-03 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

07-09 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

09-11 ธ.ค. 61 **วนัรฐัธรรมนูญ 11,900.- 3,500.- 

14-16 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

15-17 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

21-23 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

22-24 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

28-30 ธ.ค. 61 **วนัหยุดสิ้นปี 11,900.- 3,500.- 

29-31 ธ.ค. 61 **วนัหยุดสิ้นปี 12,900.- 3,500.- 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วนัหยุดสิ้นปี 12,900.- 3,500.- 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เครื่องบินราคา 5,500 บาท 

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ รวมค่าวซี่าแบบกรุป๊ 144 แลว้ ในกรณีที่วซี่ากรุป๊ 144 ถกูระงบั 

ขออนุญาตเกบ็ค่าธรรมเนียมวซี่าหนา้ด่าน หรอื วซ่ีาเด่ียว ตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

4. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรท์ไทยเท่านั้น ส าหรบัพาสปอรท์ต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที่เพือ่สอบถาม

ค่าใชจ้า่ยสว่นต่า 



 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จูไห ่– ถนนคู่รกั – จูไหฟิ่ชเชอร ์

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 

ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระและบตัรขึ้นเครื่อง 

10.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมือง โดยเที่ยวบนิที่ FD762 

**ไมม่บีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเชยีไมอ่นุญาตใหเ้ลอืก

ทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ หากท่านใดตอ้งการจองทีน่ ัง่ สามารถเชค็ทีน่ ัง่และราคากบัเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

 

 

 

 

 

5.  
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 120 หยวน /ทรปิ/ต่อท่าน ** 

**ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 21 ท่านข้ึนไป 

ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เลือ่นการเดินทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!กรุณาอา่นและท าความเขา้ใจ 

ลูกคา้ที่มีวซี่าจนีและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางทรีะบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ใหร้บัทราบก่อน

การท าจองทวัร ์แต่ท ัง้น้ี บรษิทัไม่มีการลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ที่มีวซี่าจนีทกุกรณี 

PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 

***ตั๋วกรุ๊ปสายการบนิแอร ์เอเชยี ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอื วันเดนิทางได ้หากทา่นตอ้งการเปลีย่นตอ้งซือ้
ตั๋วใบใหมเ่ทา่นัน้ 
***ตั๋วกรุ๊ปสายการบนิ แอร ์เอเชยี จะยงัไมร่ว่มแผนประกนัการเดนิทาง ในกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้ กระเป๋าเดนิทางแตกหัก
หรอืเสยีหาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัเองได ้หลังจากบรษัิทฯ ท าการออกตัว๋ใหท้า่นแลว้ ประมาณ 4 – 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง โดยสามารถเลอืกซือ้ผา่นทางเว็บไซตข์องสายการบนิแอร ์เอเชยี หรอื ตดิตอ่ Call Center 02 515 9999 



 

 

 

13.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติมาเกา๊ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจใน อดตีมาเกา๊

เป็นเพยีงแค่ หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจี้ยนเป็นชนชาต ิด ัง้เดมิ

จนมาถงึช่วงตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี้ เพือ่ตดิต่อคา้ขายกบั

ชาวจนีและมาสรา้งอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ทีส่  าคญัคอืชาว โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืง

ทางดา้นสถาปตัยกรรมและศิลปวฒันธรรม ของชาติตะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็น

เมอืงทีม่ีก่ารผสมผสาน ระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น �

ยุโรปใจกลางเอเชยี�มาเกา๊อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปาก

แมน่ า้เพริล์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงจูไห่ของประเทศจนีผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงที่ ด่านกง๋เป่ย 

น าท่านผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทาง

รฐับาลเมอืงจูไห่ไดท้  าไวข้ึ้นเพือ่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ และยงัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกัท ัง้หลาย 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กบั จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณข์องเมอืงจูไห่ บรเิวณอ่าวเซยีงหู 

เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยู่รมิทะเล 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่ Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่ เมืองจูไห ่

 

วนัที่ 2 จูไห ่ – วดัผุ่ถอ่ – รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – รา้นหยก – พระราชวงัหยวนหมิง – ชมโชว ์

Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปป้ิงตลาดกง๋เป่ย - พเิศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 



 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ วดัผู่ถอ่ สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติ วดั

แห่งนี้ต ัง้อยู่บรเิวณเขา มคีวามยิ่งใหญ่และอลงัการมาก เมือ่ทกุท่านไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้บัตวัท่าน

เองเรยีบรอ้ย ลูกคา้สามารถถ่ายรูปบรเิวณโดยรอบไดอ้ย่างจใุจ น าท่านเยี่ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้กั

กนัดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว า่ทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กนัยายน 2533 ครัง้นัน้ 

รฐับาลจนีไดส้่งยาบวัหมิะอนัมสีรรพคุณรกัษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ ัว่ตวั 

จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหมิะเรื่อยมา พรอ้มรบัฟงัการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ 

ใหท้่านไดช้มการสาธิตการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการ

ไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิีธรรมชาติ จากนัน้น าท่านเยี่ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภณัฑท์ีท่  าจากไหม ไม่

วา่จะเป็นเสื้อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธิีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ท ัง้ใชเ้ครื่องจกัร และ

แรงงานคน ชมการดงึใยไหมรงัแฝด ( แปลกแต่จรงิ) เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซื้อเป็น

ท ัง้ของฝากและใชเ้อง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นหยก สมบตัลิ  า้ค่าของชาวจนีใครไดค้รอบครองจะมสุีขภาพแขง็แรงและโชคดี

โดยหยกธรรมชาติจะมหีลายสคีือสขีาวสเีขยีวสนี า้ตาลสเีหลอืงและสมี่วง  น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงั

หยวนหมิง พระราชวงัแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นแทนพระราชวงัเก่าหยวนหมงิ ณ กรุงปกักิ่ง พระราชวงัแห่งนี้ 

ถูกสรา้งขึ้นใหม่อกีครัง้ ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมอืง จูไห่ ท  าใหส้วนแห่งนี้ โอบลอ้มดว้ย ขนุเขาที่

เขยีวชอุ่ม และ มพีื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมขีนาดเท่ากบัสวนเดมิ

ในกรุงปกักิ่ง สิง่ทีท่  าใหส้วนหยวนหมงิแห่งใหม ่มคีวามแตกต่างกบัสวนเก่าที่ปกักิ่ง คือการเพิม่เติมและ

ตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ แบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวนหยวนหมงิใหม่ จึงถอืไดว้่าเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวซึ่งจ าลองมาจากสถานที่ ในประวตัิศาสตร ์มคีุณค่าท ัง้ในแง่วฒันธรรม ประวตัิศาสตร ์และ

ธุรกิจการท่องเที่ยว จากนัน้น าท่านชม โชว ์Huang Jia Shen Dian Show เป็นการแสดงเล่า



 

 

เรื่องราวนิยาย และประวตัิศาสตรข์องเมอืงจนี ถ่ายทอดโดยนกัแสดงที่มคีวามช านาญ ซึ่งทุกท่านจะได ้

ความรูท้างดา้นประวตัศิาสตรพ์รอ้มกบัความสนุก ตื่นเตน้กนัไปพรอ้มๆกนั ใหท้่านอสิระช็อปป้ิงที่ตลาด

กงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศูนยก์ารคา้ติดแอร ์5,000 กว่ารา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกมากมาย เช่น สนิคา้

กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมช ัน้น าต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเดก็เลน่ ที่น่ีมใีหท้่านได ้

เลอืกซื้อหมด สนิคา้ของทีน่ี่มเีกือบทุกอย่าง ในการเลอืกซื้อสนิคา้ของที่นี่จะตอ้งเลอืกดูใหด้ ีใหล้ะเอยีด

ก่อน เพราะสนิคา้ส่วนมากจะเป็นของกอ๊ปป้ี และของจนี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง 

      พกัที่ Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่ เมืองจูไห ่

 

วนัที่ 3 
จูไห ่– มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัอาม่า – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์–  

The Venetian Resort  – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊  – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมาเกา๊ ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงที ่ด่านกง๋เป่ย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางชม องคเ์จา้แม่กวนอมิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ์ท ัง้องคท์ี

ความสูง 1.8 เมตร น า้หนกัประมาณ 1.8 ตนั ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัขนาดใหญ่ มคีวามสวยสดงดงาม 

ยามเยน็สทีองขององคเ์จา้แมก่วนอมิจะรบักบัแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รูปปัน้เจา้แม่กวนอมิน้ี 



 

 

สรา้งขึ้นโดยชาวโปรตเุกสครัง้เมือ่โอกาสทีโ่ปรตเุกสคนืฮ่องกงใหแ้ก่ทางการจนีเพือ่เป็นสญัลกัษณใ์หก้บั

คนรุ่นหลงัไดช้ม น าท่านสู่ รา้นขนมพื้นเมืองมาเกา๊ รา้นคา้ใหญ่ทีร่วมสิง่ของพื้นเมอืงทีม่เีอกลกัษณข์อง

มาเกา๊ เช่น ขนมผวัจา๋ เมยีจา๋ ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้น าเขา้จากอเมรกิา 

ออสเตรเลยีทีร่าคาถกู เนื่องจากมาเกา๊เป็นเมอืงปลอดภาษ ีดงันัน้หากใครทีร่บัประทานยาบ ารุงอยู่แลว้ 

ซื้อทีร่า้นคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมอืนซื้อทีป่ระเทศตน้ทางจรงิๆ ตวัอย่างสนิคา้ชื่อดงัไดแ้ก่ น า้มนัตบัปลา

ฉลามทะเลลกึบ ารุงสมอง และยาบ ารุงนมผึ้ง ทีม่สีรรพคุณบ ารุงอายุวฒันะและบ ารุงผวิพรรณใหเ้ต่งตงึ 

หรอืครมีรกแกะชื่อดงัทีค่นไทยนิยมใชบ้  ารุงผวิหนา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืทีค่นใหญ่

รูจ้กักนัในนามของ เจา้แม่ทบัทมิ ภายในมหีนิแกะสลกัขนาดใหญ่เป็นรูปเรอืส าเภา เพือ่เป็นสญัลกัษณ์

แสดงวา่เจา้แมอ่ามา่ขึ้นมายงัมาเกา๊เมือ่คร ัง้อดตี บรเิวณหนา้วดัมรูีปปัน้สงิโตตัง้อยู่ 2 ตวั ซึ้งวดัแห่งนี้จะ

มผูีค้นไปสกัการะตลอดท ัง้ปี 

  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านสู่ โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์ห่งนี้ถกูสรา้งขึ้นราว ค.ศ.1602 ใหค้ร ัง้แรกทีส่รา้งเสร็จมคีวามตัง้ใจใช ้

เป็นโรงเรยีนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวนัตกในดนิแดนทีห่่างไกล แต่หลงัจากนัน้ราว ค.ศ.1835 

ไดเ้กดิเพลงิไหมค้ร ัง้ใหญ่มคีวามรุนแรงมาก ท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัโบสถท์ ัง้หมด จนเมือ่ปี ค.ศ.

1991 ทางประเทศมาเกา๊ไดเ้ขา้มาท าการบูรณะใหม่คงเหลอืไวเ้พยีงประตูหนา้และบนัไดทางเขา้เพยีง

เท่านัน้ ดา้นหลงัของโบสถจ์ดัเป็นพพิธิภณัฑท์างดา้นศาสนา น าท่านชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศูนยร์วม



 

 

สนิคา้มากมาย เสื้อผา้แฟชัน่สุดชกิ ลนิคา้แบรนดเ์นมดงัจากท ัว่ทกุมมุโลก มากกวา่ 300 รา้น ของ

ตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของทีร่ะลกึ เครื่องประดบั ถกูใจขาชอ้ปอย่างแน่นอน หรอืถา้หากใครที่

อย่างนัง่ชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีตัตาคาร กวา่ 40 รา้น เซนาโดส้แควรม์คีวามโดดเด่นอย่างมาก พื้น

ถนนปูลาดดว้ยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกบัอยู่ในทอ้งทะเลกวา้ง รวมไปถงึรูปทรงอาคารรา้นขายสนิคา้

ต่างๆ มองแลว้โดดเด่นสะดุดตา หากแมใ้ครทีไ่มอ่ยากชอ้ป แค่ไดม้าถ่ายรูปก็มคีวามสุขแลว้ จากนัน้น า

ท่านสู่ เวเนเช่ียน (The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพลก็ซข์นาดใหญ่สุดของมาเกา๊ทีม่โีซน

คาสโินทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก รวมท ัง้ยงัเป็นอาคารทีม่พีื้นทีใ่ชส้อยขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยีดว้ย แต่สิง่ทีม่ี

ชื่อเสยีงของเวเนเชี่ยนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบและตกแต่งใหเ้หมอืนกบั

สไตลเ์มอืงเวนิสของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก 

บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชี่ยนเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยู่ทีด่า้นขา้งของโซนคาสโินซึ่ง

จะแยกส่วนกนัชดัเจนแต่จะมทีางเดนิเชื่อมถงึกนัได ้ภายในหา้งจะมรูีปร่างคลา้ยกบัตวั U ทีม่คีลองไหล

ผ่านกลางทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่ (Gondola) ทีม่ที ัง้คนจนีและฝรัง่คอยพายเรอืพาเรา

ไปวนรอบๆ พรอ้มกบัการพดูคุยรอ้งเพลงไปดว้ยกนั ส่วนเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมอืนกบัเป็น

ทอ้งฟ้า รา้นต่างๆภายในหา้งค่อนขา้งหลากหลาย ท ัง้ของกนิของใชต่้างๆ รวมท ัง้รา้น Lord Stow 

Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไขช่ื่อดงัทีสุ่ดเจา้หนึ่งของมาเกา๊อยู่ดว้ย 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ เรอื 1 ล า สามารถน่ังไดไ้มเ่กนิ 4 ทา่น 

 ผูใ้หญ่ - Mop128 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 550 – 650 บาท 

 เด็ก - Mop98 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 450 – 550 บาท 

 Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท 



 

 

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมาเกา๊ 

**พเีรยีด 28 ตลุาคม 2561 – 24 มีนาคม 2562** 

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ FD765 

***ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซยี ไม่อนุญาตให ้

เลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ก่อนได*้** 

19.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพ 

************************ 

**พเีรยีด 25 มีนาคม – 27 ตลุาคม 2561** 

19.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบนิที่ FD765 

***ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตให ้

เลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่ก่อนได*้** 

21.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิน้)ก าหนดให ้

มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 

ใยไผไ่หม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ

วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับ

ใดๆ ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ค่าภาษี

สนามบนิ ภาษนี า้มนั 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 **ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เครื่องบนิ ไมเ่กนิ 20 กโิล / ท่าน 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 ค่าวซี่ากรุป๊แบบ 144 ช ัว่โมง (ไมส่ามารถท าคนืไดใ้นกรณีลูกคา้ทีม่วีซี่าอยู่แลว้และส าหรบัพาสปอรต์ไทย

เท่านัน้) 

กรณีทีท่าง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซี่ากรุป๊ 144 ช ัว่โมง ทางบรษิทัขอเกบ็ค่าวซี่าทีเ่กดิขึ้นตามจรงิ และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่

คนืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น) 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเดีย่ว ส าหรบัลูกคา้ต่างชาติ 

× ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 



 

 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์มนิิบารแ์ละทวีี

ช่องพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการบรกิาร) 

 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารการนัตี

มดัจ าทีน่ ัง่กบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าต ัว๋ได ้เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ื่นวซี่าให ้ เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 



 

 

    **ส าคญั!! บรษิทัฯ ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดย

ผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและฮ่องกง เซนิเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหนา้ทวัร์

และมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆ ไดท้ ัง้สิ้น** 

 ในกรณีท่านเดนิทางเป็นครอบครวั ณ วนัเดนิทางหากทีม่ที่านใดท่านหนึ่งไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งเปลีย่น

หอ้งจาก TWN / TRP / DBL เป็นหอ้งพกัท่านเดยีว (SINGLE) ลูกคา้จะตอ้งเสยีค่าชารจ์พกัเดีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง **ราคาหอ้งพกัเดีย่วท่านละ 3,500 บาท 

 

 

เงื่อนไขอืน่ๆ  

 ส าหรบัผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมี

การ คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 ราคาทวัรใ์ชต้ ัว๋เครื่องบนิแบบกรุป๊ ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุ

เท่านัน้ 

 ลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางที่ระบ ุกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบก่อน

การท าจองทวัร ์แต่ท ัง้นี้ บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นส่วนของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีทกุกรณี PASSPORT ตอ้งมี

อายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 21 คนขึ้นไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึ้นภาษนี า้มนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บค่าภาษนี า้มนัเพิม่

ตามความเป็นจรงิ 



 

 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สุดวสิยั หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัและ

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื

ทรพัยส์นิสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือ

การควบคุมของบรษิทัฯ เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิ์ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบไุว ้ เน่ืองจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุฮ่องกง 

 


