
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง     เดอืนกรกฎาคม – สิงหาคม ����  
 

วนัแรก  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี�ทวัร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมอืง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั/น 0 เคาน์เตอร์ 3-�  สายการบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้าหน้าที9บริษทัคอยให้การต้อนรับ 

10.20 น.  �เดนิทางสู่มาเก๊า โดยเที9ยวบินที9 FD762   (ไม่ระบุที9นั9ง ) 
 
 



13.45 น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตังอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั�งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี�ยมปากแม่นําเพิร์ล มีอาณาเขต
ติดกบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือที�ทังหมด 12.4 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื�อมถึงกนัดว้ยสะพาน 1 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 1.2 กม. และสะพานมิตรภาพที�มีระยะทาง :.2 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมที�วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที�มีอายกุวา่ =>> ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที�แห่งนีทาํ
ใหเ้กิดตาํนานเล่าขานอยูห่ลายเรื�อง....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถที์�มีชื�อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซึ� งโบสถเ์ซนตพ์อลนีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่ง
ศาสนาคริสตที์�ยิ�งใหญ่ที�สุดในดินแดนตะวนัออกไกล  ..อิสระใหท่้าน ช้อปปิ/ งเซนาโด้แสควร์ แหล่งชอ้ปปิ งหรือยา่น
การคา้ที�มีชื�อเสียงที�สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านคา้และสินคา้ใหเ้ลือกซือมากมายพาท่านแวะร้านคา้ปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซึ� งมีทังเสือผา้ และเครื�องประดบั ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย  
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ใหค้วามบนัเทิง และสถานที�ชอ้ปปิ งที�แกรนด ์พบ
กบัร้านคา้แบนดเ์นมชื�อดงัมากมายกวา่ C2> ร้าน ที�เปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ C> 
แห่ง เพื�อลิมลองเมนูต่างๆ ที�ท่านชื�นชอบ พร้อมใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที�อิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตังอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี�ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพืนที�กวา้ง E ลา้นตารางฟุต ที�รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และ
ลาํคลองคดเคียว  นาํท่านขา้มด่านสู่เมอืงจูไห่            

คํ9า �บริการอาหารคํ9า ณ ภัตตาคาร   
นําท่านเข้าที9พกั (พกัที9จูไห่) � XIANG QUAN  HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
  

วนัที#สอง จูไห่ – ฮ่องกง - วคิทอเรีย – วดัแชกงหมิว- จิวเวลรี# - อ่าวนํ�าตื�น  –ช้อปปิ� งจิมซาจุ่ย – จูไห่ 

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ที9พกั  
เดินทางสู่ท่าเรือ โดยสารเรือสู่เกาะฮ่องกง...นาํท่านเดินทางสู่ วคิทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย 
ที�มีชื�อเสียงระดบัโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ�งก่อสร้างอนัทนัสมยัยคุปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที�สูงที�สุด E>E ชัน ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  
นาํท่านไปไหวห้ลวงพ่อแชกง ที� วดัแชกงหมงิ หรือวดักงัหันนําโชค ขึนชื�อลือชาในเรื�องความศกัดิY สิทธิY ในดา้นของโชค
ลาภทรัพยสิ์นเงินทอง และวดัแชกง ยงัเป็นที�มาของจีกงัหนันาํโชคที�มีชื�อเสียงของวงการการท่องเที�ยวฮ่องกง ที�ไม่วา่
ทวัร์ไหนที�มาฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซือสินคา้มงคลชินนี  เพื�อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลใหก้บัชีวิตดว้ยกนั
ทังสิน นาํท่านเยี�ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี�  ที�ขึนชื�อของฮ่องกงพบกบังานดีไชนที์�ไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี�ยมหลงัจากนันนาํ
ท่านเยี�ยมชม โรงงานจวิเวอร์รี9 ที�ขึนชื�อของเกาะฮ่องกง 

เที9ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 



นาํท่านเดินทางสู่ “อ่าวนํ/าตื/น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจนัทร์เสี ยวแห่งนี  สวนที�สุดแห่งหนึ�งและยงัใชเ้ป็นฉากถ่าย
ทาํภาพยนตร์หลายเรื�อง นาํท่านกราบนมสัการขอพรจากองครู์ปปั นเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื�อเป็นสิริ
มงคลที�บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นาํท่านขา้มสะพานต่ออาย ุซึ� งเชื�อกนัวา่ขา้มหนึ�งครั งจะมีอายเุพิ�มขึน C ปี....
อิสระใหท่้านสนุกกบัการ ช้อปปิ/ งย่านจมิซาจุ่ย หรือยา่นถนนนาธานที�คนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นม
ชันนาํชื�อดงันานาชนิด อาทิเช่น เสือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, นําหอมหรือของเดก็เล่น ณ จุดชอ้ปปิ งชื�อดงั อาทิเช่น 
DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทังท่านยงัสามารถ เลือกซือของ
ฝากของคุณหนูที� TOY R US ฯลฯ  
อสิระอาหารคํ9าเพื9อความสะดวกในการช้อปปิ/ ง  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่ เมอืงจูไห่    

              นําท่านเข้าที9พกั (พกัที9จูไห่) � XIAN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที#สาม วดัผู่ถ่อ –หวี#หนี# -  ช้อปปิ� งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  
จากนันพาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที9มี
ชื9อเรียกว่า “หวี9หนี9” เป็นรูปปั นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ�งยื�นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ�งอยูริ่มชายหาด ที�
ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และที�ไดชื้�อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนําไดมี้การนาํเกา้อี  หรือ มา้นั�ง ซึ� งทาํมาสาํหรับ 1 คนนั�งเท่านัน จึงตังชื�อวา่ถนนคู่รัก นาํท่าน
เดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซึ� งประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซึ�งเชื�อวา่วดัแห่งนีได ้สร้างขึนเพื�อเปรียบเสมือนวดัที�อยู่
บนเกาะผูถ่่อซาน เผื�อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนันแวะผอ่นคลายความ
เมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซือยาครอบจกัวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจาํ
บา้นที�มีชื�อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นําร้อนลวก หรือ นํามนั ช่วยลดการ
อกัเสบและเกิดหนองพองแผลที�โดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื�อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส จากนันชม ร้านผ้าไหมจนี  

เที9ยง              �บริการอาหารกลางวนั  เมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื/อ ณ ภัตตาคาร  
พาท่านท่าน ชมหยก ที�มีปี� เซี�ยะ สตัวน์าํโชคที�ชาวจีนเชื�อวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะรํ� ารวย และมีแต่โชคลาภ  

 พาท่านชอ้ปปิ ง แหล่งที�มีชื�อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดนิก๊งเป่ย ซึ� งเป็นตลาดชอ้ปปิ งสินคา้อาทิ เสือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า สินคา้ที�ระลึก ฯลฯ ซึ�งเป็นที�นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื�องจากเป็นสินคา้ที�มีคุณภาพและราคาถกู 
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือของฝากตามอธัยาศยั  

                     สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางกลบัสู่มาเก๊า 
��.�� น. � เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 76h  (ไม่ระบุที9นั9ง) 
��.3� น. ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ 

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



อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  ราคาเดก็อายุตํ9ากว่า 18 ปี พกัเดี9ยว 

��-�l, ��-�n ก.ค.���� n,���.- 11,7��.- �,���.- 

�h-�o, 08-10, �o-33 ก.ค. // 3n-��, 3o-�3 ส.ค.�� o,���.- 12,7��.- �,���.- 
 

 

**รายการนี/ทาํวซ่ีากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 3ll ชั9วโมง (ไม่มค่ีาใช้จ่าย) หากมกีารยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน 
แบบ 3ll ชั9วโมงนี/ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง** 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิsที9จะเลื9อนการเดินทางในกรณทีี9มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธิsที9ไม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ9น ** 
**รายการนี/จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื9อโปรโมทการท่องเที9ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ชั9วโมง** 

 

@ @ อตัรานี/รวม @ @ 
- ค่าตัeวเครื�องบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ที�ระบุอยูใ่นรายการ 
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ E:: ชั�วโมง (ของมณฑลกวางตุง้) 
- ป แบบ E:: ชั�วโมง 
- ค่านํามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม 
- ค่าที�พกั  
- ค่านําหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 

 
@ @กรณลีูกค้าต้องการใบกาํกบัภาษี@ @ 

 -     กรุณาแจง้เซลลต์ังแต่การจองและชาํระเงิน 
 -     ส่งชื�อ // ที�อยู ่// เลขที�ผูเ้สียภาษี ที�ถกูตอ้ง 

-     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
 -     ทางบริษทัไม่สามารถออกใบกาํกบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลกูคา้ทาํใบเสร็จสูญหายหรือชาํรุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหล้กูคา้ได ้
 

@ @ อตัรานี/ไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์
- ค่าวีซ่าเดี�ยว หรือ วีซ่าชนิดอื�นๆ (ค่าใชจ่้าย E,2>> บาท / ท่าน) ในกรณีที�มีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ E:: ชั�วโมง 

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- *** ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น คนขบัและหวัหนา้ทวัร์ตลอดเส้นทาง E,>>> บาทตลอดเสน้ทาง*** 

 



@ @ เงื9อนไขการให้บริการ @ @ 

เงื9อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ  

* เนื�องจากราคานี เป็นราคาโปรโมชั�น ตัeวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัeวเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการคืนเงิน ทังหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิY  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสิน 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทังที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิY ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทังสิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 1>> หยวน 
 

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

เงื9อนไขในการให้บริการ เพิ9มเตมิสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัeวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิน 

ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัeวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านัน 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัeวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัeว / ตัeว E ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํามนัเชือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิY ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื�นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี

นดัหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที�ดี เพื�อใหท่้านเกิดประโยชน์และ

ความสุขในการท่องเที�ยว ตังแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลงักาและเวยีดนามที�ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื�นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทัง 6 ประเทศดงักล่าวที�ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื�นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที�ประจาํในต่างประเทศหรือสํานกังาน
เจา้หนา้ที�กระทรวงการต่าง ประเทศที�ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื�นวซ่ีา E,1>> บาท 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที9นั9ง ๆ ละ 3,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรับเปลี9ยนได้*** 
ทั/งนี/ยดึถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ9งสําคญัที9สุด 


