
 

  
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง    กนัยายน –ธันวาคม ��       ( � วนั 3 คนื ) 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า  

19.30 น. คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั$น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มาเก๊า พบ
เจา้หนา้ที(บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

21.50 น.  �เดนิทางสู่มาเก๊า โดยเที2ยวบินที2 NX 881 บริการอาหารบนเครื2อง  
01.40 น.     เดินทางถึง มาเก๊า ตั/งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั(งทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี(ยมปากแม่นํ/าเพิร์ล มีอาณาเขตติด

กบัตาํบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื/อที(ทั/งหมด :;.< ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, 
เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเชื(อมถึงกนัดว้ยสะพาน : สะพาน คือสะพานมาเก๊า-
ไทปา ระยะทาง :.; กม. และสะพานมิตรภาพที(มีระยะทาง @.; กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้ที(พกั  

 พกัที2Golden Crown China Hotel ����หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัที2สอง มาเก๊า – จูไห่ - วดัไป๋หลนิ  – ชมหยก -  “หวี2หนี2” สัญลกัษณ์เมืองจูไห่  -โชว์หยวนหมิง 



เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ที2พกั หลงัอาหารนาํท่านขา้มด่านสู่เมืองจูไห่ จากนั/นนาํท่านกราบนมสัการสิ(งศกัดิB สิทธิB ที(ชาวเมือง
จูไห่ใหค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลนิ หรือวดัดอกบัวขาว กราบนมสัการเทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอ,ู เจา้แม่กวนอิม, 
เทพเจา้ไฉ่ซินเอีEยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื(อความเป็นสิริมงคล...จากนั/นพาท่านเดินทางสู่ร้านหยก อิสระใหท่้านชม
ผลิตภณัฑที์(ทาํจากหยกจีน อาทิ ....พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จู
ไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือที2มชืี2อเรียกว่า “หวี2หนี2” เป็นรูปปั/ นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ(งยื(นออกไปในทะเล ใหท่้านชมถนนคู่รัก เป็น
ถนนซึ( งอยูริ่มชายหาด ที(ทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสาํหรับพกัผอ่น และที(ไดชื้(อวา่ถนนคู่รัก 
เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งนํ/าไดมี้การนาํเกา้อี/  หรือ มา้นั(ง ซึ( งทาํมาสาํหรับ 2 คนนั(งเท่านั/น จึงตั/งชื(อวา่
ถนนคู่รัก.... 

เที2ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร....พาท่านชม...พระราชวงัหยวนหมิง แห่งนี/ถกูสร้างขึ/นแทน
พระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ(ง พระราชวงัแห่งนี/  ถกูสร้างขึ/นใหม่อีกครั/ ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จู
ไห่" ทาํใหส้วนแห่งนี/โอบลอ้มดว้ยขนุเขาที(เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื/อที( 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั/ง 3 
ดา้น ดา้นหนา้เป็นพื/นที(ราบ สิ(งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ/นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ/น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 
ตารางเมตร ซึ(งมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกกิ(ง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยสิ(งก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยชิ/น อาทิ เสาหินคู่ 
สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ตาํหนงัเจิ/งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี/ยว 

คํ2า �บริการอาหารคํ2า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม อลงัการโชวห์ยวนหมิง ซึ(งประกอบดว้ยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ  
เฉียนหลงฮ่องเตท่้องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั/งสนุกสนานและไดรั้บความรู้ 
หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที(พกั XIANGQUAN HOTEL���� หรือเทียบเท่า 

วนัที2สาม วดัผู่ถ่อ –  บัวหิมะ - ช้อปปิ$ งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  

เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ที2พกั หลงัอาหาร.... นาํท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซึ(งประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซึ( งเชื(อว่า
วดัแห่งนี/ได ้สร้างขึ/นเพื(อเปรียบเสมือนวดัที(อยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผื(อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้กัการบูชาขอพรจาก
องคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั/นแวะผอ่นคลายความเมื(อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื/อยา
ครอบจกัวาล “บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจาํบา้นที(มีชื(อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ
ร้อนเช่น นํ/าร้อนลวก หรือ นํ/ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลที(โดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื(อป้องกนัผิวไหม้
เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาํบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส  

เที2ยง �บริการอาหารกลางวนั ท่านด้วยมื$อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื$อ + ไวน์แดง ภัตตาคาร หลงัอาหาร  พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระ
ตามอธัยาศยั … พาท่านชอ้ปปิ/ งที( ตลาดใต้ดนิก๊งเป่ย ตั/งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มี
สินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปปี/ แบรนดเ์นมชั/นนาํต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเสื/อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
ของเดก็เล่น ฯลฯ ที(นี(มีใหท่้านไดเ้ลือกซื/อหมดซึ( งเป็นที(นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื(องจากสินคา้ที(นี(มีคุณภาพ
และราคาถกู ใหท่้านไดช้อ้ปปิ/ งเลือกซื/อสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํ2า �บริการอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้ที(พกั XIANGQUAN HOTEL���� หรือเทียบเท่า 

วนัที2สี2  จูไห่ – มาเก๊า - ซิตี$ทวัร์ –สัมผสั The Venetian – มาเก๊า – กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ที(พกั หลงัอาหาร...นาํท่านขา้มด่านสู่มาเก๊า.นาํท่าน นมสัการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่
กวนอมิปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธิB ทั/งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดู
งดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคนี์/ เป็นเจา้แม่กวนอิม
ลกูครึ( ง คือปั/ นเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ที(เป็นเช่นนี/กเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมที(
โปรตุเกสตั/งใจสร้างขึ/นเพื(อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสที(ส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม



ที(วดัเจ้าแม่กวนอมิ ที(มีอายกุวา่ cdd ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที(แห่งนี/ทาํใหเ้กิดตาํนานเล่าขานอยูห่ลายเรื(อง
....พาท่านชม วหิารเซนต์พอล ซากโบสถที์(มีชื(อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดั
แสดงประวติัของโบสถ ์ซึ(งโบสถเ์ซนตพ์อลนี/ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตที์(ยิ(งใหญ่ที(สุดในดินแดน
ตะวนัออกไกล พาท่านแวะชิมร้านขนมขึ/นชื(อของมาเก๊า  .. 

เที2ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร....สมควรแก่พาท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE 
VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยสิ(งอาํนวยความสะดวกที(ใหค้วามบนัเทิง และเป็นสถานที(ชอ้ปปิ/ ง พบกบัร้านคา้
แบนดเ์นมชื(อดงัมากมายกวา่ e;d ร้าน ที(เปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ ed แห่ง เพื(อลิ/ม
ลองเมนูต่างๆ ที(ท่านชื(นชอบ พร้อมใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที(อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทส
เคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั/งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี(ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็  

 ….หลงัอาหารนาํท่านขา้มด่านกลบัสู่มาเก๊า เดินทางสู่สนามบิน  

22.40 น. �ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที2ยวบิน NX880หรือ NX882:18.20-19.55  บริการอาหารบนเครื2อง  
00.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ.. 

***NX882 [18.20-19.55] ไฟล์ขากลบัของวนัที2 17-20,24-27ก.ย. ��*** 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สําหรับลากได้ เพื2อสะดวกแก่การเดนิทาง 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเดก็** พกัเดี2ยว 

lm-no,n�-nm ก.ย. 58 9,ppp q,ooo 

�-lo,l�-l�,ต.ค. //np ต.ค.-l พ.ย.�� 9,ppp q,ooo 

lo-lq,ll-l�,ln-l�,lm-no,l�-nl,lp-nn,n�-n�, 
ns-np ต.ค.�� // ql ต.ค.-� พ.ย.�� 

9,ppp q,ooo 

�-�,ln-l�,lp-nn,ns-np พ.ย.�� 9,ppp q,ooo 

l-�,m-lo,�-ll,l�-lm,l�-l�,nl-n�,nn-n� พ.ย.�� //  
n�พ.ย.-lธ.ค.�� , np พ.ย.-n ธ.ค.�� 

9,ppp q,ooo 

lo-lq ธ.ค.�� 9,ppp q,ooo 

s-p,ln-l�,lq-ls,l�-lm ธ.ค.�� 9,ppp q,ooo 
** บริษทัขอสงวนสิทธิtที2จะเลื2อนการเดินทางในกรณทีี2มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิtที2ไม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มไีกด์ท้องถิ2น ** 
**รายการนี$จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื2อโปรโมทการท่องเที2ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ชั2วโมง** 

 
 
 
 
 
 
 



@ @ อตัรานี$รวม @ @ 
ค่าตัgวเครื(องบิน ไป-กลบั // ค่าบตัรเขา้ชมสถานที(ต่างๆ ที(ระบุอยู่ในรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ป // ค่านํ/ ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน 
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื(องดื(ม // ค่าที(พกั // ค่านํ/าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

@ @ อตัรานี$ไม่รวม @ @ 
ค่าอาหาร-เครื(องดื(ม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์// ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที(จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม 
7% คิดจากยอดค่าบริการ // ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) // 
*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ2นวนัละ 10 หยวน / คน / วนั , คนขับรถวนัละ 10 หยวน / คน / วนั , หัวหน้าทัวร์ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั *** 

@ @ เงื2อนไขการให้บริการ @ @ 

ในการจองครั$งแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท ส่วนที(เหลือชาํระก่อนเดินทาง :d วนั  

* เนื(องจากราคานี/ เป็นราคาโปรโมชั(น ตัgวเครื(องบินตอ้งเดินทางตามวนัที( ที(ระบุบนหนา้ตัgวเท่านั/น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ
เปลี(ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั/งสิ/น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิB ในการคืนเงิน 
ทั/งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมื(อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ(ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิB  
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั/งสิ/น 

* กรณีที(กองตรวจคนเขา้เมืองทั/งที(กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที(ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิB ที(จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั/งสิ/น 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง @d วนั  เกบ็ค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง ed วนั  เกบ็ค่าเสียหายเตม็จาํนวน 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้ายตามความเสียหายที(เกิดขึ/น 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี(ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื/อ ไม่เที(ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิB ที(จะมีการเปลี(ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที(มีการขึ/นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื�นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี

นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที�ดี เพื�อใหท่้านเกิดประโยชน์และ

ความสุขในการท่องเที�ยว 
ตั/งแต่วนัที( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามที(ถือหนงัสือ
เดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื(นขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้
เมือง บุคคลทั/ง 6 ประเทศดงักล่าวที(ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื(นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการ
กงสุลที(ประจาํในต่างประเทศหรือสาํนกังานเจา้หนา้ที(กระทรวงการต่าง ประเทศที(ประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยื(นวซ่ีา p,:dd บาท 
 

บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที2นั2ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 


