
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26825 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 
 

 
 
 

วนัแรก   สนามบนิดอนเมอืง-มาเกา๊-ชอ้ปปิง้เซนาโดส้แควร ์  
08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบิน แอรเ์อเชยี พบ

เจ้าหนา้ที่บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
14.10 น.   เดนิทางสูม่าเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่FD764 
17.45 น.  เดินทางถึง มาเกา๊ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณา

เขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า
,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือ
สะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เย็น   บรกิารอาหารเชา้  ณ ภตัตาคาร   
   นำท่านเขา้สูท่ี่พกั (พกัที ่มาเก๊า)  Grand Habour Hotel  หรอืเทยีบเท่า 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..อิสระให้ท่าน ช้อปปิง้เซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือก
ซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย  

วนัทีส่อง   The Venetian ลาสเวกสั เอเชีย-The Parissian หอไอเฟล-Londoner Street  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ เมนตูิม่ซำ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสของเอเชีย The 

Venetian ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้
ความบันเทิงและสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์
เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน 
ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนู
ต่างๆ ที่ท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการ
ล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสัน
สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรม เดอะเว
เนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรู พื้นที่
กว้าง 1 ล้าน ตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส 
สะพานรูปโค้ง 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร พาทา่นชม The Parisian Macao  โรงแรมธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส 

โดยจำลองหอไอเฟสขนาดครึ่งหนึ่งของของจริงมาไว้ด้านหน้า และท่านยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและวิว
เมืองมาเก๊าได้อย่างเต็มตา ณ ชั้น 7 และ ชั้น 3 (ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  นอกจากนั้นยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟทั้งอาหาร

ตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว หอไอเฟลจำลองของ
มาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ
ทุกคนห้องพักและห้องสวีทราว 3,000 ห้อง โดยห้องพัก 
1 ใน 3 ของทั้งหมดมองเห็นวิวหอไอเฟล
จำลอง นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า Shoppes at 
Parisian ที่มีร้านค้าบูติกมากกว่า 150 ร้าน ทั้งร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นของดีไซเนอร์ชื่อดังและของแบรนด์ชั้นนำ
มากมาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ีมีบรรยากาศชวนให้นึกถึง
ถนนฌ็องเซลิเซ่อันเลื่องชื่อในกรุงปารีสเพลิดเพลินไปกับ

ความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุกวัน  อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ้ และการ แสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยัง
สามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ำพุ เขาวงกต และสระน้ำใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือ
นั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง...    



   
 จากนัน้พาทา่น The Londoner Street   
 สุดชิลกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษแท้ๆ มีหอนาฬิกาบิ๊กเบน 

ตั้งตระหง่านสุดอลังการ พร้อมทั้งน้ำพุซาฟดัส โดยจำลอง
บรรยากาศเมืองลอนดอนมาไว้ที่มาเก๊าได้จำลองเสมือนเรา
อยู่ที่อังกฤษจริงๆ มีร้านอาหารและร้านช้อปปิ้งแบรนด์ดัง
มากมาย  

 *** อสิระอาหารคำ่เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วของ
ท่าน *** 

 
 นำท่านเขา้สูท่ี่พกั (พกัที ่มาเก๊า)  Grand Habour Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ** อสิระเตม็วนัที ่มาเกา๊ **  
  ทา่นสามารถชือ้ทวัรเ์พิม่หรอืเทีย่วตามอธัยาศยั  
  (ไมร่วมอาหาร เชา้ - กลางวนั - เยน็)  
   (พักที ่มาเกา๊)  Grand Habour Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ี ่ วดัเจา้แมก่วนอมิ-วดัอามา่-หมูบ่า้นไทปา-สนามบนิดอนเมอืง 
เชา้ อสิระอาหารเชา้ เพือ่ใหท้า่นพกัผอ่นไดอ้ย่างเตม็ที ่
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร  
 พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ทีว่ัดเจ้าแมก่วนอมิ ที่มอีายุกว่า 600 ปี ความ

เก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลาย
เรื่อง  

 แวะ รา้นของฝาก  ขนมของชาวท้องถิ่น ขนมทาร์ตไขข่ึ้นชื่อของมาเกา๊ 
 จากนัน้นำทา่นเดนิทางสู ่วดัอาม่า เป็นวัดที่มีอยู่มายาวนาน สร้างขึ้นตั้งแต่

ก่อนที่จะมีเมืองมาเก๊าเกิดขึ้น จึงทำให้เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เชื่อกันว่าที่มาของชื่อมาเก๊าน้ัน มาจากบริเวณวัด
อาม่าแห่งนี้นี่เอง ในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า A Ma Goa (อาม่าก๊อก) 
แปลว่า อ่าวของอาม่า จึงเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบันอีกตำนาน
เล่าว่า มีเด็กสาวชื่อว่า หลินโม ซึ่งเป็นเด็กท่ีเฉลียวฉลาดกว่าเด็กทั่วไป
ในช่วงอายุเดียวกัน สามารถหยั่งรู้ถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย และเมื่อเธอ
เสียชีวิตลงบริเวณอ่าว A Ma เธอก็มักจะคอยช่วยเหลือชาวประมงให้
พ้นภัยอัตรายและปลอดภัย จึงกลายมาเป็นช่ือของวัดแห่งนี้ วัดอาม่า
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมาเก๊า ภายในวัดมีจุดกราบไหว้ขอพรอยู่
หลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะอยู่บนเนินเขาตั้งเดินขึ้นไปบันไดไป ในแต่ละชั้นก็
จะมีทั้งศาลเจ้า, ศาลา, ประตูโบราณ, สิ่งศักสิทธิ์ต่างๆให้เราได้ขอพร สถาปัตยกรรมภายในวัดนั้นงดงามเป็นสไตล์จีนโบราณ 
จึงทำให้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้และเที่ยวชมบริเวณต่างของวัดอาม่าแห่งนี้ 



 จากนัน้นำทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไทปา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนเอาไว้  โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่จะถูกสร้าง
ขึ้นในระหว่าง การปกครองของโปรตุเกส มีสถาปัตยกรรมสไตล์  
โคโครเนียล ทาสีอาคารด้วยสีพาสเทล ตั้งอยู่บริเวณใจของกลาง
เกาะไทปา เหมาะกับการเดินเล่นถ่ายรูป และแวะทานอาหารและขนม 
โดยจะมสีิ่งที่น่าสนใจต่างๆดังนี้ 

 ถนนสายอาหารทีห่มูบ่า้นไทปา(Taipa Food Street) ที่หมู่บ้านไท
ปา(Taipa Village) จะมีตรอกเล็กๆที่ชื่อว่าถนน  Rua do Cunha 
จะเป็นตรอกคนเดินเล็กๆ(Food Street)ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และ
ขนมขายกันเต็ม 2 ข้างทาง มีทั้งอาหารจีน อาหารโปรตุเกส ร้าน
คุกกี้ชื่อดัง ขนมเค้ก ของฝากและสาขาของร้านกาแฟสตาร์บัคด้วย โดนมีลานสำหรับนั่งเล่นอยู่ทางหัวและท้ายของตรอกนี้ 
ร้านขนมเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงที่สุด ร้านหนึ่งของมาเก๊าก็อยู่ที่ถนนสายอาหารไทปานี้ด้วย ชื่อ Pastelaria Fong Kei เป็นร้าน
ขาย ขนมแบบจีนผสมโปรตุเกสที่เปิดมานานมากกว่า 100 ปีแล้ว ขนมที่มีชื่อเสียงได้แก่ ขนมเปี๊ยะต่างๆ โดยเฉพาะที่เรียกว่า 
“golden walnut shortbread” ที่ทุกคนที่มาจะต้องซื้อรสนี้ 

18.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิแอร์เอเซยี เทีย่วบิน FD765 
20.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กำหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่ 
เดก็อาย ุ

ตำ่กวา่ 2 ป ี
พกัเดีย่ว 

4 - 7 , 11-14 , 18-21 ม.ีค. 2566 17,999.- 6,500.- 6,500.- 
 

 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่ไมจ่ดัหวัหนา้ทัวรร์ว่มเดนิทางในกรณผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แต่มไีกด์ท้องถิน่ ** 
 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ชั่วโมง** 
@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
- ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
- ค่าที่พัก  
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  

@ @กรณลีกูคา้ตอ้งการใบกำกบัภาษี@ @ 
 -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชำระเงิน 
 -     ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง 

-     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้ 
 -     ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้ 
 -     กรณีลูกค้าทำใบเสร็จสูญหายหรือชำรุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้ 



@ @ อตัรานี้ไมร่วม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)  
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 

@ @ เงือ่นไขการให้บรกิาร @ @ 
เงื่อนไขการจอง  
มัดจำท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน  
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กับท่าน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัท
ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 300 หยวน 
เงือ่นไขในการใหบ้รกิาร เพิม่เตมิสำหรบัสายการบนิแอรเ์อเซยี 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่
มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด 
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    

@ @ หมายเหต ุ@ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / 
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน 
การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการ
ท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนาม
ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า 
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและ
สถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ ายยื่นวี
ซ่า 1,200 บาท 

 
บรษิัทฯ มปีระกนัอุบัตเิหตทุุกทีน่ัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลจากอุบตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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