
 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 15774 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 22-24 // 26-28 ตุลำคม 2562 



โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 
 

 

วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูม ิ– มำเก๊ำ- จูไห่ 

19.30 น. คณะพร้อมกนัท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช้ัน 4 เคำน์เตอร์N สำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.00 น. เดนิทำงสู่มำเก๊ำโดยเที่ยวบินที่NX 881บริกำรอำหำรบนเคร่ือง  
01.45+1น. ถึงมำเก๊ำตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ลมีอาณาเขตติดกบัต าบลก๊ง

เป๋ยของจีนเขตปกครองพิเศษมาเก๊ามีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม.ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอานและโคไทระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านขา้มสู่เมืองจูไห่
น ำท่ำนเข้ำที่พกัXIN  YONG  FA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่อง จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล-วดัผู่ถ่อ –ร้ำนยำบัวหิมะ–ร้ำนหยก-ช้อปป้ิงตลำดใต้ดินก๊กเป๋ย– มื้อพเิศษ...เป๊ำฮ๊ือ ซีฟู๊ด ไวน์แดง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั 
 พาท่านถ่ายรูปคู่กบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู“จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล”หรือที่มช่ืีอเรียกว่ำ

“หวีห่นี”่เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุกซ่ึงยื่นออกไปในทะเลใหท่้านชมถนนคู่รักเป็นถนนซ่ึงอยู่ริมชายหาดท่ีทางรัฐบาลจูไห่
ไดต้กแต่งภูมิทศันไ์ดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นและท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รักเพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาด
แห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ีหรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้นจึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก....น าท่านเดินทางสู่วดัผู่ถ่อเป็นวดั
จีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีไดส้ร้างข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซานเผื่อให้
ประชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้
โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล“บัวหิมะ”ของแท1้00%ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณ

http://bit.ly/2NMk5YE


มากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน ้าร้อนลวกหรือน ้ามนัช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน
ลวกไดดี้หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิวฝ้าจุดด่างด าบนใบหนา้ให้
หนา้เนียนใส  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ท่ำนด้วยม้ือพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮ้ือ + ไวน์แดง ณ ภัตตำคำร  
เดินทางสู่ร้ำนหยก อิสระใหท่้านชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหยกจีน....พาท่านชอ้ปป้ิงท่ีตลำดใต้ดินก๊งเป่ยตั้งอยูติ่ดชายแดนมา
เก๊าเป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์5,000 กวา่ร้านคา้มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมายเช่นสินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆไม่วา่จะ
เป็นเส้ือผา้รองเทา้กระเป๋านาฬิกาของเดก็เล่นฯลฯท่ีน่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง
เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูกใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำณภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำที่พกัXIN  YONG  FA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม จูไห่ - มำเก๊ำ– วดัเจ้ำแม่กวนอมิ - วหิำรเซนต์พอล  - เจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทอง - ร้ำนขนมมำเก๊ำ 
The Venetian – The Parisian  กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
 จากนั้นน าท่านขา้มด่านกลบัสู่เกาะมำเก๊ำ....พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้ำแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความ

เก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท าใหเ้กิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาท่านชมวหิำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มี
ช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ี
ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล 

 น าท่านผ่ำนชม เจ้ำแม่กวนอมิมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทองสร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองคมี์ความสูง18 เมตรหนกั
กวา่1.8 ตนัประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ยสะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา
เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงคือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมแต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารีท่ีเป็น
เช่นน้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืน
ใหก้บัจีนพาท่านแวะชิมร้ำนขนมข้ึนช่ือของมาเก๊า  .. 

เที่ยง อสิระอำหำรเที่ยงตำมอธัยำศัย 
 สมควรแก่พาท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อม
ใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท่้านไดส้ัมผสั
กบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลาง
โรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊าTHE PARISIAN 
ชมหอไอเฟลจ าลอง หา้มพลาด!! กบัมุมถ่ายรูปสวยๆของท่ีน่ี  เพลินเพลิดกบั
เสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริสแห่งเอเชีย  นอกจากน้ียงัมีร้านแบรนด์
เนมใหช้อ้ปป้ิง มากกวา่ 500 ร้านคา้  ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนใหนึ้กถึง
ถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีสและยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความ
บนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอดัแน่นทุกวนัอาทิการแสดงดนตรีริมทางละครใบแ้ละการ
แสดงเปิดหมวกต่างๆทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวนน ้าพุเขาวงกตและสระน ้า
ใสราวกระจกพร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุนตูเ้กมหรือนัง่สบายๆใน
ร้านอาหารเลก็ๆกไ็ดเ้ช่นกนันบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่ง
แทจ้ริง….หลงัอาหารน าท่าน เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  



19.00น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพโดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำเที่ยวบินNX882บริกำรอำหำรบนเคร่ือง 
 
 
21.00น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิำพ.. 

 
 
 
 

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

อตัรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ เดก็ต ำ่กว่ำ 18 ปี พกัเดีย่ว 

22-24 // 26-28 ต.ค.62 4,499.- 7,699.- 2,500.- 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10ท่ำน ** 

**บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง15ท่ำนแต่มไีกด์ท้องถิน่ ** 
**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีนเพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่วแต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ1 ชม.-1.30 ชม.** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

@ @ อตัรำนีร้วม@ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบินYQ, CNTAX 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั 2 คืน  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง20กก. ต่อท่าน 
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม@ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมและค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆเช่นค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืนณท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- วซ่ีำกรุ๊ปแบบ 144 ช่ัวโมง(ของมณฑลกวำงตุ้ง)  1,650 บำท 
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น และคนขบัรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์ ตำมควำมพงึพอใจในกำรให้บริกำร 
 



หมำยเหตุ 
ค่ำวซ่ีำ 1,650 บำท (เฉพำะคนไทย) เป็นวซ่ีำแบบหมู่คณะ  

กรณมีีเหตุที่จะต้องท ำวซ่ีำเดีย่ว วซ่ีำตดิเล่มพำสปอร์ตจำกประเทศไทย 
 (กรณมีีกำรยกเลกิวซ่ีำหมู่คณะกระทันหัน ลูกค้ำจะเป็นฝ่ำยช ำระค่ำวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำรวซ่ีำเอง  

โดยกำรย่ืนวซ่ีำเดีย่วจะใช้เวลำย่ืน 4 วนัท ำกำรไม่รวมวนัหยุดรำชกำรและเสำร์ - อำทิตย์) 
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจองช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ 
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

@ @หมำยเหตุ@ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้/ 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็น
เพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ 
การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียวตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศเนปาล ไนจีเรีย ปากีสถานศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา
และหนงัสือเดินทางราชการตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 
ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊าตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีนกรมการกงสุลท่ีประจ าใน
ต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่างประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกงค่าใชจ่้ายยืน่วซ่ีา 1,200 บาท 

 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิ 500,000 บำท 
 



 


