
 
 

 

 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 27336 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
 

FD760 DMK(ดอนเมือง) – MFM(มาเกา๊) 06.40 – 10.20 
FD765 MFM(มาเกา๊) – DMK(ดอนเมือง) 18.25 – 20.20 

 

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – The Venetian – The Parisian – The Londoner - วดั
นาจา - วดักวนอ ู- โบสถเ์ซนตพ์อล – The Senado Square   

04.30 น.    คณะพรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์1-2        

 สายการบนิ แอรเ์อเชยี  พบเจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 

06.40 น.   เดนิทางสูม่าเกา๊ โดยเทีย่วบนิที ่FD760 

10.20 น.  เดนิทางถงึ มาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่ม
ปากแมน่ ้าเพริล์ มอีาณาเขตตดิกบัต าบลกง๊เป๋ยของจนี เขตปกครองพเิศษมาเกา๊ มเีน้ือทีท่ัง้หมด 
25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมทุรมาเกา๊,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่ง
คาบสมทุรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพาน มาเกา๊-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพทีม่รีะยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 
....พาทา่นชม โบสถเ์ซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่
ออกแบบ โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลัง
ของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตขิองโบสถ ์ซึง่
โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดร้ับการยกยอ่ง ใหเ้ป็นอนุสาวรยี์
แหง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในดนิแดนตะวันออก
ไกล น าทา่นแวะรา้นของฝาก  ขนมของชาว
ทอ้งถิน่ ขนมทารต์ไขข่ ึน้ชือ่ของมาเกา๊ 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้นาจา  เป็นศาลเจา้ทีม่ี
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรมจนี และ
ตะวันตก วัดนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1888 เพือ่อทุศิให ้
แดแ่ทพนาจา ซึง่ผูค้นหวังวา่ทา่นจะชว่ยยับยัง้การ
ระบาดของกาฬโรคทีร่ะบาดอยา่งรนุแรงในตอนนัน้ 
นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของการ
มากราบไหวข้อลกู รวมถงึใครทีม่ลีกูแลว้ก็ขอพรให ้
ลกูหลานสขุภาพแข็งแรงไดเ้ชน่กนัคะ่ และยังนยิมมาขอ
พรใหล้กูเป็นเด็กวา่นอนสอนงา่ย อยูใ่นโอวาทอกีดว้ย  

 
จากนัน้น าทา่นขอพร วดักวนไทหรอืวดักวนอ ูสรา้ง
ขึน้เมือ่ปี 1750 และไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของ 
UNESCO ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางจัตรุัสเซนาโด ้(Senado 
Square) และรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตลย์โุรป และ
เป็นวัดยอดนยิมของผูค้นจะมาบชูาเทพเจา้กวนอู ซึง่
นับเป็นหนึง่ในเทพเจา้แหง่ความมั่งคั่ง และการปกป้อง
คุม้ครอง เพราะกวนอเูป็นแมท่ัพผูก้ลา้ทีท่รงคณุธรรม 
และซือ่สตัยท์ีส่ดุ 

 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร 

 
พาทา่นสมัผัสบรรยากาศของ ลาสเวกสัของ
เอเชยี The Venetian ภายในพรอ้มสรรพดว้ย
สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบันเทงิและ
สถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่กรนด ์พบกบัรา้นคา้แบนดเ์นม
ชือ่ดังมากมายกวา่ 350 รา้น  ทีเ่ปิดพรอ้ม
ใหบ้รกิารแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร 
กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนู ตา่งๆ ทีท่า่นชืน่
ชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผัส กบับรรยากาศการ
ลอ่งเรอืเวนสิทีอ่ติาล ี สถาปัตยกรรมเวนวิส
ตรทีสเคปสสีนัสดใส  เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์

ตัง้อยูใ่จกลาง โรงแรม เดอะเวเนเชีย่น มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล ศนูยก์ารคา้ในรม่สดุหร ูพืน้ทีก่วา้ง 
1 ลา้น ตารางฟตุ ทีร่วมเอาความสวยงามแบบเวนสิ สะพานรปูโคง้ 
 
พาทา่นชม The Parisian Macao โรงแรมธมีโรแมนตกิแหง่กรงุปารสี โดยจ าลองหอไอเฟส
ขนาดครึง่หนึง่ของของจรงิมาไวด้า้นหนา้ และทา่นยังสามารถขึน้ไปชมววิสวยๆของเกาะไทปา
และววิเมอืงมาเกา๊ไดอ้ยา่งเต็มตา ณ ชัน้ 7 และ 
ชัน้ 3 (ฟร!ี! ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยนอกจากนัน้ยังมี
หอ้งอาหารทีเ่สริฟ์ทัง้อาหารตะวันออกและ
ตะวันตกอยา่งลงตัว หอไอเฟลจ าลองของมา
เกา๊จะกลายเป็นแลนดม์ารค์ส าคัญที ่พลาด
ไมไ่ดส้ าหรับทกุคนหอ้งพกัและหอ้งสวทีราว 
3,000 หอ้ง โดยหอ้งพัก 1 ใน 3 ของทัง้หมด 
มองเห็นววิหอไอเฟลจ าลอง นอกจากนัน้ยังมี
หา้งสรรพสนิคา้ Shoppes at Parisian ทีม่ี
รา้นคา้บตูกิมากกวา่ 150 รา้น ทัง้รา้นเสือ้ผา้
แฟชัน่ของดไีซเนอรช์ือ่ดงัและของแบรนดช์ัน้
น ามากมาย ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่บีรรยากาศชวนใหน้กึถงึถนนฌ็องเซลเิซอ่ันเลือ่งชือ่ในกรงุปารสี
เพลดิเพลนิไปกบัความบันเทงิแบบฝรั่งเศสทีอ่ัดแน่นทกุวัน  อาท ิการแสดงดนตรรีมิทาง ละคร
ใบ ้และการแสดงเปิดหมวกตา่งๆ ทัง้ยังสามารถเดนิเลน่บรเิวณสวน น ้าพุ เขาวงกต และสระน ้าใส
ราวกระจก พรอ้มเพลดิเพลนิไปกบัเครือ่งเลน่มา้หมนุ ตูเ้กม หรอืน่ังสบายๆในรา้นอาหารเล็กๆก็
ไดเ้ชน่กนั นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรงุปารสีอยา่งแทจ้รงิ...    

 
จากน ัน้พาทา่น The Londoner Street   
สดุชลิกบับรรยากาศสไตลอ์ังกฤษแท ้ๆ  มหีอ
นาฬกิาบิ๊กเบน ตัง้ตระหง่านสดุอลังการ พรอ้ม
ทัง้น ้าพุซาฟดัส โดยจ าลองบรรยากาศเมอืง
ลอนดอนมาไวท้ีม่าเกา๊ไดจ้ าลองเสมอืนเราอยูท่ี่
อังกฤษจรงิๆ มรีา้นอาหารและรา้น 

  ชอ้ปป้ิงแบรนด ์ดังมากมาย  
 *** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *** 
 

..อสิระใหท้า่น เดนิเลน่ใจกลางเมอืงมาเกา๊ทีเ่ซนาโด้

แสควร ์1 ใน 4 จัตรุัสใหญเ่ป็นอันดับตน้ๆ ของมาเกา๊ 

มพีืน้ที ่3,700 ตารางเมตร รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหารภายในตกึอาคารสถาปัตยกรรมยโุรปที่

ไดร้ับอทิธพิลมาจากโปรตเุกส  

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (พกัที ่มาเกา๊)  

Regenty Art Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

 

วนัทีส่อง   อสิระเต็มวนัทีม่าเกา๊  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ ทีพ่กั   

อสิระเทีย่วเกาะมาเกา๊ตามอธัยาศยั  ไมม่รีถบรกิารรบั - สง่  

**แนะน าทีเ่ทีย่วมาเกา๊ ไปเองไดง้า่ยๆ  

1. มาเกา๊ ทาวเวอร ์ Macao Tower มคีวามสงูอยูท่ี ่223 เมตร นอกจากจะเป็นสถานทีช่มววิ

เมอืงมาเกา๊ไดแ้บบ 360 องศาแลว้ บนนี้ยังมกีจิกรรมทา่ความสงูใหค้นทีร่ักความทา้ทายไป

เลน่ดว้ย เชน่ Bungy Jump, Sky Jump, Sky Walk และ Tower Climb 

2. มาเกา๊ ฟิชเชอรแ์มน วารฟ์ Macau Fisherman's Wharf ศนูยร์วมความบันเทงิทีส่รา้ง

ขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมยโุรปอยา่งสวยงาม ตัง้อยูต่รงขา้มกบัวัดอามา่ เป็นทีต่ัง้ของ 

Maritime Museum (Museu Marítimo de Macau) พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตกิารเดนิเรอื 

การประมง และเรอืเกา่ของมาเกา๊ ตลอดไปจนถงึรา้นอาหาร รา้นคา้ โรงแรม และสิง่บันเทงิ

ตา่งๆ มากมาย แถมยังมมีมุถา่ยรปูสวยๆ เยอะแยะเลยดว้ย 

3. ป้อมปราการเกยี Guia Fortress จดุทีส่งูทีส่ดุของมาเกา๊ ป้อมปราการเกยี (Guia 

Fortress 東望洋炮台東望洋燈塔) สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1622 เพือ่สงัเกตการ สามารถ

มองววิเมอืงของมาเกา๊ ออกจากโพน้ทะเลไปจนถงึจนีแผน่ดนิใหญเ่ลยคะ่ บรรยากาศดี

มากๆ  บรเิวณป้อมปราการยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ล็กๆ อยา่ง Chapel of Our Lady of 

Guia ทีท่าดว้ยสขีาวและสเีหลอืง เป็นสถานทีอ่กีหนึง่แหง่ทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดย UNESCO 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (พกัที ่มาเกา๊)  Regenty Art Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม        อสิระเต็มวนัทีม่าเกา๊  หรอื ทา่นสามารถ ซือ้แพ็คเก็จทวัรฮ์อ่งกง   

เชา้        บรกิารอาหารเชา้  ณ ทีพ่กั 

     อสิระเทีย่วเกาะมาเกา๊ตามอธัยาศยั  ไมม่รีถบรกิารรบั - สง่ หรอื... 

ซือ้แพ็คเก็จทวัรเ์ทีย่วฮอ่งกง มไีกด์
พาเทีย่ว ราคา ทา่นละ 2,500 บาท 

 

**โปรแกรมการทอ่งเทีย่วแพ็คเก็จฮอ่งกง 1 วนั เดนิทางโดย

รถบสัขา้มสะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก  

1. วคิตอเรยี พคี ชมววิ อา่ววคิตอเรยี และ

เมอืงฮอ่งกงไดแ้บบพาโนรามา ชว่งเวลา

ไฮไลทใ์นการชมววิวคิตอเรยีพคีคอืชว่ง

บา่ยแก่ๆ  ถงึเย็นๆ คะ่ เราจะไดช้มอาทติย์

ตกดนิสวยๆ เต็มอิม่ไปกบัความงดงาม

ของเมอืงทีไ่มเ่คยหลับใหล  

 

 



 

 

2. ศาลเจา้แมก่วนอมิ รพีลัสเ์บย ์มี

ชือ่เสยีงในเรือ่งขอพรใหป้ระสบ

ความส าเร็จในดา้นตา่งๆ ภายในวัดเป็นที่

ประดษิฐาน องคเ์จา้แมก่วนอมิ รวมถงึ

เทพเจา้องคอ์ืน่ๆ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ 

พระสงักจัจายน ์เทพเจา้ไฉ่ซงิ

เอีย้ เพือ่ใหเ้ราไปขอพรในเรือ่งตา่งๆ เชน่ 

โชคลาภ อายยุนืยาว ความรัก แตท่ีผู่ค้น

นยิมมากทีส่ดุก็คอื การไหวข้อลกูจากพระสงักจัจายน ์คะ่ เชือ่วา่หากเราใชม้อืลบูที่

ทอ้งของทา่น และอธษิฐานขอลกู หากอยากไดล้กูชายใหล้บูทอ้งทางดา้นขวา แต่

ถา้หากอยากไดล้กูสาวใหล้บูทอ้งทางดา้นซา้ย 

 

3. วดัแชกงหมวิ หรอืวดักงัหนั เป็นทีร่ ่าลอืกนัถงึเรือ่งความศักดิส์ทิธิข์องกงัหันลม 

กงัหันเปลีย่นชวีติ ทีพ่ัดพาสิง่ทีด่เีขา้มาใน

ชวีติ เชือ่กนัวา่การหมนุกงัหันกลับทศิจะ

ชว่ยน าพาใหช้วีติพลกิผัน จากรา้ย

กลายเป็นดไีด ้ 

ความหมายของใบพดัท ัง้สีม่ดีงันี ้

ใบที ่1 เดนิทางปลอดภยั 

ใบที ่2 สขุภาพแข็งแรง 

ใบที ่3 เงนิทองไหลมาเทมา 

ใบที ่4 คดิสิง่ใดสมปรารถนา 

4. วดัหวงัตา้เซยีน  เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 100 ปี ทีช่าวฮอ่งกง และนักทอ่งเทีย่วนยิม

มาขอพรในเรือ่งของสขุภาพ โดยเซยีมซี

ของวัดแหง่น้ี ว่ากนัว่าแม่นมากๆ ซึง่

นอกจากการขอพรเรือ่งของสขุภาพ และ

การดแูลรักษาโรคภัยนัน้ ทีน่ี่ยังมชีือ่เสยีง

ในเรือ่งการขอพรเรือ่งความรักดว้ย 

5. Avenue of Stars ถนนสายดาราแหง่

เกาะฮอ่งกง ทีไ่ดร้วมรวบเอารอยฝามอื

ของดาราทีม่ชี ือ่เสยีงมาประทับเอาไวใ้หเ้ราไดช้มกนับนถนนเสน้น้ี เป็นเสน้ทางเดนิ

เลน่ทีอ่ยูด่า้นหนา้ของโรงแรม InterContinental Hong Kong ซึง่จะเห็นทัง้รูปป้ัน

ของนักแสดงชือ่ดัง เชน่ บลู๊ซล ีและ

รอยเทา้พมิพม์อืของดาราดังๆทัง้หลาย 

ท าใหบ้รเิวณน้ีมชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ 

“ถนนฮอลลวีู๊ดแหง่เอเชยี” ซึง่ทางเดนิจะ

เรยีบรมิน ้าไปเรือ่ยๆ ฝ่ังตรงขา้มก็จะ

มองเห็นววิของตกึสงูตา่งๆ 

 



6. ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่หรอืยา่นถนน

นาธาน ทีค่นไทยเรยีกกนั เป็นแหลง่รวม

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าชือ่ดัง นานา

ชนดิ อาทเิชน่ เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, 

เข็มขัด, น ้าหอมหรอืของเด็กเลน่ ณ จดุช ้

อปป้ิง ชือ่ดัง อาทเิชน่ DUTY FREE 

SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR 

CITY, OCEEAN TERMINAL อกีทัง้ทา่น

ยังสามารถ เลอืกซือ้ของฝากของคณุหนู

ที ่ TOY R US ฯลฯ    

รา้นจวิเวลรี ่ท ีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดร้บั รางวลัอนัดบัเยีย่ม 

และใชใ้นการเสรมิดวง เรือ่งฮวงจุย้ ซึง่ โดดเดน่ในเรือ่งของจีก้งัหนั แหวน

กงัหนั ทีเ่ชือ่กนัวา่เมือ่กงัหนัหมนุจะมเีสยีงเหมอืนเสยี งนบัเงนิ เปรยีบเสมอืน

ผูส้วมใสจ่ะไดรบัเงนิทองมา ไมข่าดสาย และปดัเป่าสิง่ช ัว่รา้ยออกไป แลว้ย ิง่ 

น าไปผา่นพธิ ีทีว่ดัแชกงหมวิ จะยิง่ท าให ้สมัฤทธิผ์ลเฮงๆ ปงัๆคลา้ยกบัการ

เบกิเนตร ทา่นใดอยากใหก้งัหนัของทา่นผา่นพธิที ีว่ดั แอบกระซบิกบัไกด ์

ของเราไดเ้ลย 

 
         น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั (พกัที ่มาเกา๊)  Regenty Art Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัหลนิฟง - วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัอามา่ - เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล - หมูบ่า้นไทปา 
สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ ทีพ่กั หลงัอาหาร น าทา่นไหวพ้ระ วดัหลนิฟง แตเ่ดมิมชีือ่วา่ 

วัดเถยีนเฟย ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดเกา่แกแ่ละมี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของมาเกา๊ สรา้งขึน้ในปี 1592 
ชว่งสมัยราชวงศห์มงิ และถอืเป็นวัดในลัทธเิตา๋
แหง่เดยีวในมาเกา๊อกีดว้ย ภายในเป็นที่
ประดษิฐานของเทพทางการแพทยน์ามวา่อีเ้ลง่
ไตไต และหลั่นหลงไตไต เพือ่ขอพรใหส้ขุภาพ
ด ีทีน่ี่ยังถอืวา่เป็นวัดทีม่คีวามงดงามอยา่งมาก
ในเรือ่งของสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ภายใน
วหิารยังมสีระบัวทีเ่ต็มไปดว้ยดอกบัวและเตาถา่ย
สมัฤทธิส์วยงาม 
มคีวามเชือ่วา่ : ผูค้นมาเพือ่ขอพรใหส้ขุภาพด ี
ปราศจากโรคภัยใดๆ และไหวเ้จา้แมก่วนอมิปางปราบมารทีท่รงเครือ่งของบรุษุเพศ ชว่ยขจัดปัด
เป่าศัตร ู 
 
พาทา่นนมัสการเจา้แมก่วนอมิ ทีว่ดัเจา้แมก่วนอมิ  เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 600 ปี และเป็น 1 ใน 
3 วัด ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมาเก๊า ภายในเป็นที่
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ตง่เครือ่งทรง
ดว้ยชดุเจา้สาวโบราณท าจากผา้ไหม เป็นอกี
ปางทีค่นไทยมักไมค่อ่ยไดเ้ห็นจากทีไ่หนคะ่ 
นอกจากนี้ภายในวหิารที ่2 ของวัดยังเป็นที่
ประดษิฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึง่ผูค้นนยิม
มาขอพรในเรือ่งสขุภาพใหแ้ข็งแรงอกีดว้ย 
แวะ รา้นของฝาก  ขนมของชาวทอ้งถิน่ ขนม
ทารต์ไข ่ขึน้ชือ่ของมาเกา๊ 

 



 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหาร จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอามา่ เป็นวัดหนึง่ทีม่คีวามส าคัญมากๆ ของมาเกา๊ 
เป็นวัดทีม่อียูม่ายาวนานสรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นทีจ่ะ
กอ่ตัง้มาเกา๊ ภายในประดษิฐาน “องคเ์จา้แม่
ทับทมิ” หรอืองคเ์ทพธดิาแหง่ทอ้งทะเล 
สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์นี
โบราณ ภายในวัดมจีดุกราบไหวข้อพรอยูอ่ยูบ่น
เนนิเขา ซึง่ในแตล่ะชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้ ศาลา 
ประตโูบราณ และสิง่ศักสทิธิต์า่งๆ ใหเ้ราได ้
กราบไหวข้อพรกนั 

 
 
 
น าทา่นขอพร เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล แลนด์
มารค์อกีแหง่หนึง่ทีต่ัง้อยูต่รง Outer Harbour 
ทางตอนใตข้องมาเกา๊ รปูป้ันสงู 20 เมตร ตัง้อยู่
บนฐานดอกบัวสงู 4 เมตร ดา้นในเป็นสถานทีจ่ัด
นทิรรศการเกีย่วกบัต านานและประวัตขิองเจา้แม่
กวนอมิ ซึง่เป็นพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา
ของศาสนาพุทธและลัทธเิตา๋ เชือ่วา่ใครทีไ่ดม้า
กราบไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิกลางทะเลจะไดร้ับ
ความเป็นสริมิงคล และเดนิทางแคลว้คลาด
ปลอดภัย 
 
 
จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นไทปา เป็น
หมูบ่า้นเกา่แกท่ีม่กีารอนุรักษ์บา้นเรอืนเอาไว ้
โดยบา้นเรอืนสว่นใหญจ่ะถกูสรา้งขึน้ในระหวา่ง
การปกครองของโปรตเุกส มสีถาปัตยกรรมสไตล์
โคโครเนียล ทาสอีาคารดว้ยสพีาสเทล ตัง้อยู่
บรเิวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกบัการเดนิ
เลน่ถา่ยรปู และแวะทานอาหารและขนม โดยจะ
มสีิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆดังน้ี ถนนสายอาหารที่
หมูบ่า้นไทปา(Taipa Food Street) ที่
หมูบ่า้นไทปา(Taipa Village) จะมตีรอกเลก็ๆทีช่ ือ่วา่ถนน  Rua do Cunha จะเป็นตรอกคนเดนิ
เล็กๆ(Food Street)ทีม่รีา้นคา้ รา้นอาหาร และขนมขายกนัเต็ม 2 ขา้งทาง มทีัง้ อาหารจนี 
อาหารโปรตเุกส รา้นคกุกีช้ ือ่ดัง ขนมเคก้ ของฝากและสาขาของรา้นกาแฟสตารบ์ัคดว้ย โดนมี
ลานส าหรับน่ังเลน่อยูท่างหัวและทา้ยของ ตรอกนี้ รา้นขนมเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุรา้นหนึง่
ของมาเกา๊ก็อยูท่ีถ่นนสายอาหารไทปาน้ีดว้ย ชือ่ Pastelaria Fong Kei เป็นรา้นขายขนมแบบ
จนีผสมโปรตเุกสทีเ่ปิดมานานมากกวา่ 100 ปีแลว้ ขนมทีม่ชี ือ่เสยีงไดแ้ก ่ขนมเป๊ียะ ตา่งๆ โดย
เฉพาะทีเ่รยีกวา่ “golden walnut shortbread” ทีท่กุคนทีม่าจะตอ้งซือ้รสน้ี   
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

18.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิ FD765 
20.20 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ... 

 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
 

พกั
เดีย่ว 

13-16 เม.ย. 2566 28,999.- 8,500.- 
 

 
 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีไ่มจ่ดัหวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางในกรณีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แตม่ไีกด์

ทอ้งถิน่ ** 
 
 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการน าเสนอประมาณ 
45 นาท ี-1 ช ัว่โมง** 
@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 
- คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ 
- คา่ทีพ่ัก  
- คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 
- คา่น ้ามันและประกนัวนิาศภัยสายการบนิ YQ, CNTAX 
- คา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% คดิจากยอดคา่บรกิาร  

@ @กรณีลกูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษ@ี @ 
 -     กรณุาแจง้เซลลต์ัง้แตก่ารจองและช าระเงนิ 
 -     สง่ชือ่ // ทีอ่ยู ่// เลขทีผู่เ้สยีภาษี ทีถ่กูตอ้ง 

-     ทางบรษัิทไมส่ามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลังใหไ้ด ้
 -     ทางบรษัิทไมส่ามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลังได ้
 -     กรณีลกูคา้ท าใบเสร็จสญูหายหรอืช ารดุทางบรษัิทไมส่ามารถออกใบใหมใ่หล้กูคา้ได ้
 
 

@ @ อตัรานีไ้มร่วม @ @ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์ 
- คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้ม)ี 

คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ  2,000 บาท ตลอดการ
เดนิทาง  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)  
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

@ @ เงือ่นไขการใหบ้รกิาร @ @ 
เงือ่นไขการจอง  
มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั  
* เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิได ้หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

* เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

* ถา้หากทา่นไมเ่ขา้รา้นช็อป ขอเก็บเงนิทา่นรา้นละ 490 หยวน 



 
 
 
 

เงือ่นไขในการใหบ้รกิาร เพิม่เตมิส าหรบัสายการบนิแอรเ์อเซยี 
1. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หัก

คา่ใชจ่า่ยใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ่า่ยอืน่ใด 
2. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ แตม่กีารยืน่วซีา่ไป

แลว้หรอืมคีา่ใชจ่า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 
3. ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง โดยตั๋วเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ ผู ้

ยกเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ 
หรอื ตามหลักเกณฑท์ีส่ายการบนิก าหนด และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ดจ้่ายไปล่วงหนา้
ตามจรงิ เชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้    

@ @ หมายเหต ุ@ @ 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ / บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภัตตาคาร หรอื
อืน่ๆ / ทางบรษัิทฯ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมอืง ความล่าชา้ การจราจร หรือภัย
ธรรมชาต ิแต่ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารทีด่ ีเพือ่ใหท้่านเกดิประโยชน์และความสขุในการท่องเทีย่ว ตัง้แต่
วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจเีรยี ปากสีถาน ศรลีังกา
และเวียดนามที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดาและหนังสอืเดนิทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดนิทางเขา้เขต
ปกครองพเิศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซีา่ ณ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง บุคคลทัง้ 6 ประเทศดังกล่าวทีป่ระสงค์
จะเดนิทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่
ประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หนา้ทีก่ระทรวงการต่าง ประเทศทีป่ระจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ้่ายยืน่วซี่า 
1,200 บาท 

 
บรษิทัฯ มปีระกนัอบุตัเิหตทุกุทีน่ ัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลจากอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 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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