
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง    เดอืนตุลาคม 2560 – เดอืนมกราคม 2561 ( 3 วนั 2 คนื ) 
 

วนัแรก  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตีท้วัร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้าหน้าที่บริษทัคอยให้การต้อนรับ 

10.20 น.  เดนิทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD762   (ไม่ระบุที่น่ัง ) 
 
 



13.45 น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่นํ้าเพิ ร์ล มีอาณาเขต
ติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้าแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีทาํ
ใหเ้กิดตาํนานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง
ศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล  ..อิสระใหท่้าน ช้อปป้ิงเซนาโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปป้ิงหรือยา่น
การคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซ่ึงมีทั้งเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย  
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบ
กบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 
แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และ
ลาํคลองคดเค้ียว  นาํท่านขา้มด่านสู่เมอืงจูไห่            

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเข้าที่พกั (พกัที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
  

วนัทีส่อง จูไห่ – ฮ่องกง - วคิทอเรีย – วดัแชกงหมิว- จิวเวลร่ี - อ่าวน า้ตืน้  –ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – จูไห่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พกั  
เดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่เกาะฮ่องกง...นาํท่านเดินทางสู่ วคิทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย 
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก และชมสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ท่ีสูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  
นาํท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกง ท่ี วดัแชกงหมงิ หรือวดักงัหันน าโชค ข้ึนช่ือลือชาในเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิในดา้นของโชค
ลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหนันาํโชคท่ีมีช่ือเสียงของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่
ทวัร์ไหนท่ีมาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ินน้ี เพ่ือเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนั
ทั้งส้ิน จากนั้นนาํท่านเยี่ยมชม โรงงานจวิเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของเกาะฮ่องกง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “อ่าวน า้ตืน้  Repulse Bay” หาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวแห่งน้ี สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงและยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํ
ภาพยนตร์หลายเร่ือง นาํท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปป้ันเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพ่ือเป็นสิริมงคล
ท่ีบริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นาํท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซ่ึงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพ่ิมข้ึน 3 ปี....อิสระ
ใหท่้านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย หรือยา่นถนนนาธานท่ีคนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํ
ช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, นํ้าหอมหรือของเดก็เล่น ณ จุดชอ้ปป้ิงช่ือดงั  



อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ เลือก
ซ้ือของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  
อสิระอาหารค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่ เมอืงจูไห่    
น าท่านเข้าที่พกั (พกัที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 

 
 

 

วนัทีส่าม วดัผู่ถ่อ –หวีห่น่ี -  ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที่มี
ช่ือเรียกว่า “หวีห่นี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยื่นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ี
ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ้าไดมี้การนาํเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงทาํมาสาํหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก นาํท่าน
เดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวดัท่ีอยู่
บนเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่นคลายความ
เม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจาํ
บา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรือ นํ้ามนั ช่วยลดการ
อกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส จากนั้นชม ร้านผ้าไหมจนี  

เที่ยง              บริการอาหารกลางวนั  เมนูซีฟู๊ด เป๋าฮือ้ ณ ภัตตาคาร  
พาท่านท่าน ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สตัวน์าํโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ  

 พาท่านชอ้ปป้ิง แหล่งท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดนิก๊งเป่ย ซ่ึงเป็นตลาดชอ้ปป้ิงสินคา้อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า สินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาถกู 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

                     สมควรแก่เวลา พาท่านเดนิทางกลบัสู่มาเก๊า 
22.25 น.  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 767  (ไม่ระบุที่น่ัง) 
00.15 น. ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
เดก็อายุ 

ต า่กว่า 18 ปี 
พกัเดีย่ว 

05-07, 14-16, 19-21, 26-28 พ.ย. // 17-19 ธ.ค.60 4,955.- 8,155.- 2,500.- 
13-15, 14-16, 15-17, 18-20, 24-26 ต.ค.60 
25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 ต.ค.60 

5,355.- 8,555.- 2,500.- 

03-05,04-06,10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27 พ.ย.60 
01-03, 02-04, 10-12, 15-17, 16-18 ธ.ค.60 
12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ม.ค.61 

5,455.- 8,655.- 2,500.- 

03-05 ธ.ค.60 5,955.- 9,155.- 3,500.- 
21-23 ต.ค.60 7,655.- 10,855.- 3,500.- 

 

 

**รายการนีท้ าวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มค่ีาใช้จ่าย) หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป หรือ วซ่ีาหน้าด่าน 
แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดินทางในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว แต่ละร้านใช้เวลาในการน าเสนอประมาณ  45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้)  
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่านํ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 

 
@ @กรณลีูกค้าต้องการใบก ากบัภาษี@ @ 

 -      กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและชาํระเงิน 
 -      ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถกูตอ้ง 

-     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
 -     ทางบริษทัไม่สามารถออกใบกาํกบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลกูคา้ทาํใบเสร็จสูญหายหรือชาํรุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหล้กูคา้ได ้



@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์
- ค่าวีซ่าเด่ียว หรือ วีซ่าชนิดอ่ืนๆ (ค่าใชจ่้าย 1,500 บาท / ท่าน) ในกรณีท่ีมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง 

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- ***ค่าน า้มนัและประกนัวนิาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX  2,750 บาท // ช าระพร้อมค่าทวัร์*** 
- ***ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง // ช าระพร้อมค่าทวัร์ *** 

 
@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @ 

เงื่อนไขการจอง ช าระเต็มจ านวนตามรายการระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามาร ถยกเลิกได ้หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่ านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 
 
 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วนั  เกบ็ค่าเสียหายเตม็จาํนวน 
 
 
 

เงือ่นไขในการให้บริการ เพิม่เตมิส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ื องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้   

 
 
 
 
 
 
 



  
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมา ะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้ / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน , โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ื นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา กรณี
นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี  เพ่ือใหท่้านเกิดประโยชนแ์ละ
ความสุขในการท่องเท่ียว  ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ .ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ  เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลงักาและเวยีดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ  ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน  กรมการกงสุลท่ีประจาํในต่างประเทศหรือสาํนกังาน
เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบตัเิหตุทุกที่น่ัง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส่ิงส าคญัทีสุ่ด 


