
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
ราคาเด็ก 
2-18 ปี 

บนิ 

18-20 ก.ค.60   4,994 5,500 8,500 NX 

19-21 ก.ค.60   4,994 5,500 8,500 NX 

26-28 ก.ค.60   4,994 5,500 8,500 NX 

30 กค -1 สค.60   4,994 5,500 8,500 NX 

17–19 สค.60 4,994 5,500 8,500 NX 

22–24 สค.60 4,994 5,500 8,500 NX 

23–25 สค.60 4,994 5,500 8,500 NX 

29–31 สค.60 4,994 5,500 8,500 NX 

4–6 ก.ย.60 4,994 5,500 8,500 NX 

5–7 ก.ย.60 4,994 5,500 8,500 NX 

18–20 ก.ย.60 4,994 5,500 8,500 NX 

19–21 ก.ย.60 4,994 5,500 8,500 NX 

23–25 ก.ย.60 
(ลาวนัเดยีว) 

4,994 5,500 8,500 NX 

26–28 ก.ย.60 4,994 5,500 8,500 NX 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรม์าเกา๊ Air Macau  (NX) 

 
 



สกัการะเจา้แมก่วนอมิ  
ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล 

ครบสตูรชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ 
และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 
โชว ์น า้พเุตน้ระบ า (ราคานีเ้ฉพาะคนไทย) 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

18 – 20 ก.ค.60  ไฟลทบ์นิ NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
19 – 21 ก.ค.60  ไฟลทบ์นิ NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
26-28 ก.ค.60   ไฟลทบ์นิ NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
30กค -01 สค.60 ไฟลทบ์นิ NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
17 – 29 ส.ค.60 ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
22 – 24 ส.ค.60 ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
23-25 ส.ค.60  ไฟลทบ์นิ  NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
29 – 31 ส.ค.60 ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
4-6 ก.ย.60  ไฟลทบ์นิ  NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
5–7 ก.ย.60  ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
18-20 ก.ย.60  ไฟลทบ์นิ  NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
19–21 ก.ย.60 ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 
23-25 ก.ย.60  ไฟลทบ์นิ  NX 885  11.35-15.25 / NX 882  19.00-21.00 
26–28 ก.ย.60 ไฟลทบ์นิ  NX 885  12.15-16.00 / NX 882  19.00-21.00 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่  
09.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ Lสายการบิน

แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   
11.35 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX 885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.25 น. ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกับต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย
คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย
สะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม.หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าคณะเดินทางต่อสู่เมืองจูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่
เมืองจูไห ่ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก  Xiangquan  Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง จูไห่ – วัดผู้ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้่าพุเต้นระบ่า  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า
เพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์เพ่ืออายุ
ยืนนาน จากนั้นเดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่ง
เป็นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้เพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 แวะชมสินค้าที่ ร้านผ้าไหม ร้านขายของที่ระลึก (สินค้าโอท๊อป)ให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่
ระลึกแด่ตัวท่านเองให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของ ฝากได้ตามอัธยาศัย ชมร้าน
หยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง น าท่านไป
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”
ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ า
ร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่
โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพ่ือป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็น
เวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้า
เนียนใส  

 จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้
แบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อ
หมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือก
ซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย 

                    น าท่านสู่ ชมโชว์น้่าพุเต้นระบ่า ที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เต้น
ระบ าน้ าพุอลังการงานสร้างที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่  

 
 
 
 
 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
  น่าท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
– ** Venetian Casino ** - มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณ

อ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรอืที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 
เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  แล้วน าคณะเดินทางสู่เมืองมาเก๊า โดยรถบัสปรับ
อากาศ เดินทางข้ามด่านก๋งเป่ย สู่เมืองมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 น าท่านมาไหว้ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สุดในมาเก๊า สร้าง
ขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดสัมผัสได้ถึงความศักดิสิทธิ และมนต์ขลังอัน
เก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนที่ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่
โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุด
เจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  



 จากนั้นน าทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากขึ้นชื่อ ต้นต ารับของเมืองมา
เก๊า  

 จากนั้นพาท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
ประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนา
คริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์
ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง
ผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนให้กับจีน เพ่ือคนให้รุ่น
หลังได้ระลึกถึง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น่าท่านเข้าสู่ Parisian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของฝรั่งเศส เมืองปารีส ให้

ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็
พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการขึ้นกระเช้าสู่หอไอเฟล ขึ้นสู่ชั้น 7 ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า 
พิเศษกับสายการบิน(Boarding Pass Air Macau ขึ้นฟรี ตั้งแต่ 1 มีนาคม -30 
เมษายน) เท่านั้น (ติดต่อหัวหน้าทัวร์) ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็น
โรงแรมที่ทาง Venetian อยากมีสโลแกนคล้ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์คที่สวยที่สุด
ในมาเก๊า หรือบางท่านต้องการอยากจะเที่ยว Parisian (หากมีเวลามากพอ) 

 น าท่านเข้าสู่ Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ่าลองของอิตาลี เมืองเวเน
เชี่ยน ให้ท่านได้สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชค
กับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ Venetian ในคลอง (ติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่าย) ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  

19.00 น.  เหินฟา้สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่  NX 882                    
21.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ........ 
 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้  เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ซ่ึงร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน เพ่ือส่งเสริมให้มีการประชาสัมพนัธส์ินค้า
พ้ืนเมืองให้กับนักท่องเท่ียวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ฯลฯ  ซ่ึงสนับสนนุค่าใช้จ่ายบางส่วนให้
ท่านได้เท่ียวในราคาประหยัด  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใช้เวลาร้าน
ละประมาณ 60 นาท ีถึง 90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเปน็หลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพ่ิมท่านละ 1,000 หยวน *** 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYo_iJu9zSAhUhTI8KHT2ZADAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mushroomtravel.com%2Fpage%2Fcheck-in-and-boarding-pass%2F&usg=AFQjCNEBjq5AFki5kadwWMkgs_qj_4YkZw&sig2=1UOk4l58PbvXu9IhsNs7tw


อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขับรถ, 1,500บาท/ท่าน/ทริป  ช่าระหน้างาน  ณ  สนามบิน 
× ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
× ไม่รวมค่าท่าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผู้ด่าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
 

เดินทางขึ้นต่่า 15 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) 
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 



โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่่า 2 
หน้า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงินได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 
เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อ
ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
 
 


