
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงจไูห ่2 คนื 

 
 

�  

 

� สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั �งอยูบ่รเิวณรมิทะเลสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ�ทั �งองค ์
� ไหวข้อพร เจา้แมท่บัทมิ วดัอามา่ ชว่ยในเรื%องการเดนิทางแคลว้คลาดปลอดภยั 
� ถา่ยรปูคูก่บั โบสถ ์St.paul ชมิทารต์ไข ่เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 
� ถา่ยรปูแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องมาเกา๊ หอไอเฟล ณ โรงแรม Parisian Hotel 
� ชอ้ปปิ: งตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ�งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ 
� ชอ็ปปิ�งของดแีผน่ดนิใหญ ่ผา้ไหม หยก บวัหมิะ 
� ชมวดัผูโ่ถว่ซอื ไหวพ้ระพทุธเจา้ 3 พระองค ์วดัที%สรา้งไดอ้ยา่งสวยงามทา่มกลางธรรมชาต ิ

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 1 มกราคม – 24 มนีาคม 261 (SUMMER SCHEDUAL) 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 น. 
ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 น. 

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตลุาคม 2561 (WINTER SCHEDUAL) 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.10 – 13.45 น. 
ขากลบั FD765 MFM - DMK 19.50 – 21.30 น. 



� ผา่นชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึ%งเป็นถนนเลยีบชายหาดที%แสนจะโรแมนตกิ 
� ชอ้ปปิ: งตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ�งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่ รา้นคา้ 
� พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึ�นแทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ%ง 
� โชวส์ดุอลงัการ โชว ์Huang Jia Shen Dian Show ที%จะบอกเรื%องราวประวัตศิาสตรข์องจนี 
� พเิศษ!!! เมนเูป๋าฮื:อ และไวนแ์ดง 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กอาย ุ2 – 18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 – 2 ทา่น 
พกัเดีgยว 

02 – 04 ก.พ. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.- 

03 – 05 ก.พ. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

09 – 11 ก.พ. 61 9,900.- 13,400.- 3,500.- 

10 – 12 ก.พ. 61 10,900.- 14,400.- 3,500.- 

01 – 03 ม.ีค. 61 **มาฆบชูา 11,900.- 15,400.- 3,500.- 

09 – 11 ม.ีค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.- 

10 – 12 ม.ีค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

16 – 18 ม.ีค. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.- 

17 – 19 ม.ีค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

24 – 26 ม.ีค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

06 – 08 เม.ย. 61 **วนัจักร ี 11,900.- 15,400.- 3,500.- 

07 – 09 เม.ย. 61 11,900.- 15,400.- 3,500.- 

13 – 15 เม.ย. 61 **วนัสงกรานต ์ 13,900.- 17,400.- 3,500.- 

14 – 16 เม.ย. 61 **วนัสงกรานต ์ 13,900.- 17,400.- 3,500.- 

20 – 22 เม.ย. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.- 

21 – 23 เม.ย. 61 8,900.- 12,400.- 3,500.- 

27 – 29 เม.ย. 61 9,900.- 13,400.- 3,500.- 

28 – 30 เม.ย. 61  9,900.- 13,400.- 3,500.- 

04 – 06 พ.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

18 – 20 พ.ค. 61 6,900.- 10,400.- 3,500.- 

25 – 27 พ.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

08 – 10 ม.ิย. 61 6,900.- 10,400.- 3,500.- 

15 – 17 ม.ิย. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

22 – 24 ม.ิย. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 

29 ม.ิย. – 01 ก.ค. 61 7,900.- 11,400.- 3,500.- 
ราคาอืgนๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุํgากวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัjวเครืgองบนิราคา 5,500 บาท 
3. ราคาทวัรข์า้งตน้ รวมคา่วซีา่แบบกรุป๊ 144 แลว้ ในกรณีทีgวซีา่กรุป๊ 144 ถกูระงบั 

ขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่หนา้ดา่น หรอื วซีา่เดีgยว ตามคา่ใชจ้า่ยทีgเกดิข ึ:นจรงิ 
4. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ั:น สําหรบัพาสปอรท์ตา่งชาต ิกรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีg

เพืgอสอบถามคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่ง 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีg 1 กรงุเทพฯ – มาเกา๊ – จไูห ่– ช็อปปิ: งตลาดกง๋เป่ย  

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั:น 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 
ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ที%คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
บตัรขึ�นเครื%อง 

10.20 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีgยวบนิทีg FD762 
**ไมม่บีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลบั และสายการบนิแอรเ์อเชยีไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที%นั%งจะ
เป็นระบบสุม่ที%นั%ง หากทา่นใดตอ้งการจองที%นั%ง สามารถเชค็ที%นั%งและราคากบัเจา้หนา้ที%ได*้* 

 
13.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ เมอืงที%มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจใน อดตีมาเกา๊เป็น

เพยีงแค ่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี�ยนเป็นชนชาต ิดั �งเดมิจนมาถงึชว่ง
ตน้ศตวรรษที% 16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี�เพื%อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้ง
อาณานคิมอยูใ่นแถบนี�ที%สําคัญคอืชาว โปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
ศลิปวัฒนธรรม ของชาตติะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที%มี%การผสมผสาน ระหวา่ง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวนัตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น  ยโุรปใจกลางเอเชยี มาเกา๊อยูใ่นเขต

มณฑลกวางตุง้บนชายฝั%งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี%ยมปากแมนํ่�าเพริล์ 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจไูหข่องประเทศจนีผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที% ดา่นกง๋เป่ย 
 ใหท้า่นอสิระช็อปปิ: งทีgตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปปิ�งศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กวา่รา้นคา้ มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก

มากมาย เชน่ สนิคา้กอ๊ปปี�แบรนดเ์นมชั �นนําตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเลน่ ที%นี%
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อหมด สนิคา้ของที%นี%มเีกอืบทกุอยา่ง ในการเลอืกซื�อสนิคา้ของที%นี%จะตอ้งเลอืกดใูหด้ ีให ้
ละเอยีดกอ่น เพราะสนิคา้สว่นมากจะเป็นของกอ๊ปปี�  และของจนี 

คํgา บรกิารอาหารคํgา ณ ภตัตาคาร (1) 
พกัทีg Golden Plam Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

**ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ%นทา่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 
**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี%ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั:งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 21 ทา่นขึ:นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการ เลืgอนการเดนิทางหรอื เปลีgยนแปลงราคา 

สําคญัมาก!!!กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ 
ลกูคา้ทีgมวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทรีะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีgให้

รบัทราบกอ่นการทําจองทวัร ์แตท่ ั:งนี: บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ทีgมวีซีา่จนีทกุกรณี 
PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 



วนัทีg 2 จไูห ่– ถนนคูร่กั – จไูหฟิ่ชเชอร ์– รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – รา้นหยก – วดัผุถ่อ่ – พระราชวงั
หยวนหมงิ – ชมโชว ์Huang Jia Shen Dian Show – พเิศษ!!เมนเูป๋าฮื:อเสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 จากนั�นนําทา่นสู ่วดัผูถ่อ่ สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ เพื%อเสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติ วัดแหง่นี�ตั �งอยู่

บรเิวณเขา มคีวามยิ%งใหญแ่ละอลังการมาก เมื%อทกุทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้บัตัวทา่นเองเรยีบรอ้ย ลกูคา้
สามารถถา่ยรปูบรเิวณโดยรอบไดอ้ยา่งจใุจ นําทา่นเยี%ยมชม รา้นบวัหมิะ เป็นที%รูจั้กกนัดขีองคนไทย เมื%อคราว
เกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊ควํ%าที%ถนนเพชรบรุ ีเมื%อ 24 กนัยายน 2533 ครั �งนั�น รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุ
รักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยที%โดนไฟไหมท้ั%วตัว จากนั�นมาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบวัหมิะเรื%อยมา 
พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี%ยวชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึ%งเป็นอกีวธิหีนึ%งในการ
ผอ่นคลายความเครยีด และบํารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนั�นนําทา่นเยี%ยมชม รา้นผา้ไหม
จนี ผลติภณัฑท์ี%ทําจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสื�อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั �ง
ใชเ้ครื%องจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจ่รงิ) เพื%อมาทําไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบั
การซื�อเป็นทั �งของฝากและใชเ้อง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง รา้นหยก สมบตัลํิ�าคา่ของชาวจนีใครไดค้รอบครองจะมสีขุภาพแข็งแรงและโชคดโีดย
หยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอืสขีาวสเีขยีวสนํี�าตาลสเีหลอืงและสมีว่ง นําทา่นผา่นชม ถนนคูร่กั The Lover’s 
Road ซึ%งเป็นถนนเลยีบชายหาดที%แสนจะโรแมนตกิซึ%งทางรัฐบาลเมอืงจไูหไ่ดทํ้าไวข้ ึ�นเพื%อเป็นสถานที%พักผอ่น
หยอ่นใจ และยงัเป็นที%นยิมของบรรดาคูรั่กทั �งหลาย ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลาง
ทะเลสญัลักษณ์ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล นําทา่น
เดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิ พระราชวังแหง่นี�ถกูสรา้งขึ�นแทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักกิ%ง 
พระราชวังแหง่นี� ถกูสรา้งขึ�นใหมอ่กีครั �ง ณ ใจกลางของ ภเูขาชลินิ ในเมอืง จไูห ่ทําใหส้วนแหง่นี�โอบลอ้มดว้ย 
ขนุเขาที%เขยีวชอุม่ และ มพีื�นที%ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึ%งมขีนาดเทา่กบัสวนเดมิ
ในกรงุปักกิ%ง สิ%งที%ทําใหส้วนหยวนหมงิแหง่ใหม ่มคีวามแตกตา่งกบัสวนเกา่ที%ปักกิ%ง คอืการเพิ%มเตมิและตกแตก
สวนที%เป็นศลิปะ แบบตะวันตกผสมกบัศลิปะจนี สวนหยวนหมงิใหม ่จงึถอืไดว้า่เป็นสถานที%ทอ่งเที%ยวซึ%งจําลอง
มาจากสถานที% ในประวตัศิาสตร ์มคีณุคา่ทั �งในแงว่ัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธรุกจิการทอ่งเที%ยว จากนั�นนํา
ทา่นชม โชว ์Huang Jia Shen Dian Show เป็นการแสดงเลา่เรื%องราวนยิาย และประวัตศิาสตรข์องเมอืงจนี 
ถา่ยทอดโดยนักแสดงที%มคีวามชํานาญ ซึ%งทกุทา่นจะไดค้วามรูท้างดา้นประวตัศิาสตรพ์รอ้มกบัความสนุก 
ตื%นเตน้กนัไปพรอ้มๆกนั 

 
คํgา  รบัประทานอาหารคํgา ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนเูป๋าฮื:อ และไวนแ์ดง 

         พกัทีg Golden Plam Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจไูห ่
       โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัทีg 3 
จไูห ่– มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์–  
หหอไอเฟล โรงแรม Parisian  – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊  – กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมาเกา๊ ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที% ดา่นกง๋เป่ย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตั �งอยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ�ทั �งองคท์คีวามสงู 
1.8 เมตร นํ�าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั �งอยูบ่นฐานดอกบวัขนาดใหญ ่มคีวามสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองของ
องคเ์จา้แมก่วนอมิจะรับกบัแสงแดด มคีวามสวยงามมาก รปูปั�นเจา้แมก่วนอมินี� สรา้งขึ�นโดยชาวโปรตเุกสครั �ง



เมื%อโอกาสที%โปรตเุกสคนืฮอ่งกงใหแ้กท่างการจนีเพื%อเป็นสญัลกัษณ์ใหก้บัคนรุน่หลงัไดช้ม นําทา่นสู ่รา้นขนม
พื:นเมอืงมาเกา๊ รา้นคา้ใหญท่ี%รวมสิ%งของพื�นเมอืงที%มเีอกลกัษณ์ของมาเกา๊ เชน่ ขนมผัวจา๋ เมยีจา๋ ลกูอมรสนม 
นอกจากนี�ยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้นําเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลยีที%ราคาถกู เนื%องจากมาเกา๊เป็นเมอืงปลอดภาษี 
ดังนั�นหากใครที%รับประทานยาบํารงุอยูแ่ลว้ ซื�อที%รา้นคา้นี�จะไดร้าคาถกูเหมอืนซื�อที%ประเทศตน้ทางจรงิๆ 
ตัวอยา่งสนิคา้ชื%อดังไดแ้ก ่นํ�ามนัตับปลาฉลามทะเลลกึบํารงุสมอง และยาบํารงุนมผึ�ง ที%มสีรรพคณุบํารงุ
อายวุฒันะและบํารงุผวิพรรณใหเ้ตง่ตงึ หรอืครมีรกแกะชื%อดังที%คนไทยนยิมใชบํ้ารงุผวิหนา้ จากนั�นนําทา่น
เดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืที%คนใหญรู่จั้กกนัในนามของ เจา้แมท่ับทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญเ่ป็นรปูเรอื
สําเภา เพื%อเป็นสญัลักษณ์แสดงวา่เจา้แมอ่ามา่ขึ�นมายงัมาเกา๊เมื%อครั �งอดตี บรเิวณหนา้วดัมรีปูปั�นสงิโตตั �งอยู ่2 
ตัว ซึ�งวัดแหง่นี�จะมผีูค้นไปสกัการะตลอดทั �งปี 

 
เทีgยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําทา่นสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์หง่นี�ถกูสรา้งขึ�นราว ค.ศ.1602 ใหค้รั �งแรกที%สรา้งเสร็จมคีวามตั �งใจใชเ้ป็น
โรงเรยีนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดนิแดนที%หา่งไกล แตห่ลังจากนั�นราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิ
ไหมค้รั �งใหญม่คีวามรนุแรงมาก ทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ตัวโบสถท์ั �งหมด จนเมื%อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศ
มาเกา๊ไดเ้ขา้มาทําการบรูณะใหมค่งเหลอืไวเ้พยีงประตหูนา้และบนัไดทางเขา้เพยีงเทา่นั�น ดา้นหลังของโบสถ์
จัดเป็นพพิธิภณัฑท์างดา้นศาสนา นําทา่นชอ้ปปิ�ง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย เสื�อผา้แฟชั%นสดุชกิ 
ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจากทั%วทกุมมุโลก มากกวา่ 300 รา้น ของตกแตง่ ของโบราณ ของฝาก ของที%ระลกึ 
เครื%องประดับ ถกูใจขาชอ้ปอยา่งแน่นอน หรอืถา้หากใครที%อยา่งนั%งชวิๆ ลองชมิอาหารก็มภีตัตาคาร กวา่ 40 รา้น 
เซนาโดส้แควรม์คีวามโดดเดน่อยา่งมาก พื�นถนนปลูาดดว้ยกระเบื�องเป็นลอนๆ ราวกบัอยูใ่นทอ้งทะเลกวา้ง รวม
ไปถงึรปูทรงอาคารรา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเดน่สะดดุตา หากแมใ้ครที%ไมอ่ยากชอ้ป แคไ่ดม้าถา่ยรปูก็มี
ความสขุแลว้ จากนั�นนําทา่นสู ่Parisian โรงแรมระดับ 5 ดาวที%เพิ%งเปิดตวัชว่งปลาย 2016 ตั%งตระงา่ยอยูใ่น 
Cotai Strip ดว้ยจํานวนหอ้งพักมากถงึ 3,000 หอ้ง คาสโิน หอ้งอาหาร ชอ้ปปิ�งเซน็เตอร ์สปา สวนนํ�า และโรง
ละคร ทั �งหมดนี�รวมอยูใ่น The Parisian Macao ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องมาเกา๊ ที%มคีวาม
โดดเดน่อยา่ง หอไอเฟล ที%ตั �งเดน่เป็นสงา่ดงึดดูสายตาของนักทอ่งเที%ยวในยา่น Cotai Strip  

 
 
 
 
 
 

  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 
**พเีรยีด 1 มกราคม – 24 มนีาคม 2561** 

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีgยวบนิทีg FD765 
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที%นั%ง
จะเป็นระบบสุม่ที%นั%ง ไมส่ามารถรเีควสที%นั%งกอ่นได*้** 

19.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 
************************ 

**พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตลุาคม 2561** 
19.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีgยวบนิทีg FD765 

***ไมม่บีรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%องทั �งไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที%นั%ง
จะเป็นระบบสุม่ที%นั%ง ไมส่ามารถรเีควสที%นั%งกอ่นได*้** 

21.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

**บนหอไอเฟลสามารถขึ�นชมความสวยงามและชมววิไดจ้ากชั �นที% 37 คา่ขึ�นชมไมร่วมในราคาทัวร ์
คา่เขา้ชม : ผูใ้หญ ่MOP $ 100 
เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ราคา MOP$ 80 
ครอบครัว ผูใ้หญ ่2 เด็ก 2 ราคา MOP$ 228 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนี:รวม 
� คา่ตัiวโดยสารเครื%องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีนํ�ามนั 
� คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที%ระบใุนรายการทอ่งเที%ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
� **ในกรณีที%ทา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที%นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
� คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที%ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
� เจา้หนา้ที%บรษัิทฯ ที%คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
� คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตัiวเครื%องบนิ ไมเ่กนิ 20 กโิล / ทา่น 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
� คา่วซีา่กรุ๊ปแบบ 144 ชั%วโมง (ไมส่ามารถทําคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ที%มวีซีา่อยูแ่ลว้และสําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น) 

กรณีที%ทาง ตม. จนี ปิด ยกเลกิวซีา่กรุ๊ป 144 ชั%วโมง ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ที%เกดิขึ�นตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ�ที%จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น) 

 
อตัราคา่บรกิารนี:ไมร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี%ยว สําหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ
× คา่ระวางกระเป๋านํ�าหนักเกนิกวา่ที%สายการบนิกําหนด **ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื%องดื%ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที%ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ%มและภาษีหกั ณ ที%จา่ยของแตล่ะประเทศ 
× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ (หัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงืgอนไขการชําระเงนิ 
� ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
� ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที%เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงืgอนไขการยกเลกิ 

� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
� ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ั �งหมด 
� กรณีกรุ๊ปที%เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที%นั%ง

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเที%ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที%พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่
คนืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

� เมื%อออกตัiวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัjวได ้เนื%องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

� สําหรับผูโ้ดยสารที%ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ื%นวซีา่ให ้ เมื%อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่มดัจําทั �งหมด 

� กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที%ระบไุวใ้น
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกบัการทอ่งเที%ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จไูห ่เซนิเจิ�น)กําหนดให ้
มกีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื�นเมอืงใหนั้กทอ่งเที%ยวทั%วไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขม่กุ, ใบชา, 
ใยไผไ่หม, หยก ซึ%งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที%ยวทกุทา่นทราบวา่ 
รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ทั �งสิ�น  และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนีทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที%เกดิขึ�นจากทา่น
เป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 
 



    **สําคัญ!! บรษัิทฯ ทําธรุกจิเพื%อการทอ่งเที%ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ
กฎหมายและในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและฮอ่งกง เซนิเจิ�น จไูห ่ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของ
เจา้หนา้ที%เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางหวัหนา้ทวัรแ์ละมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดท้ั �งสิ�น** 

� ในกรณีทา่นเดนิทางเป็นครอบครัว ณ วันเดนิทางหากที%มทีา่นใดทา่นหนึ%งไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งเปลี%ยนหอ้งจาก 
TWN / TRP / DBL เป็นหอ้งพักทา่นเดยีว (SINGLE) ลกูคา้จะตอ้งเสยีคา่ชารจ์พักเดี%ยวดว้ยตัวทา่นเอง **ราคา
หอ้งพักเดี%ยวทา่นละ 3,500 บาท 

 
 
 
 
เงืgอนไขอืgนๆ  
� สําหรับผูโ้ดยสาร ที%ไมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื%องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 
� ในกรณีที%ลกูคา้ตอ้งออกตัiวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที%ของบรษัิทฯเพื%อเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 
� ราคาทัวรใ์ชต้ัiวเครื%องบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลื%อนวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางที%ระบเุทา่นั�น 
� ลกูคา้ที%มวีซีา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางที%ระบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ที%ใหรั้บทราบกอ่นการทํา

จองทัวร ์แตท่ั �งนี� บรษัิทไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลกูคา้ที%มวีซีา่จนีทกุกรณี PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้ม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะเลื%อนการเดนิทาง หรอื เปลี%ยนแปลงราคา ในกรณีที%ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 21 คนขึ�นไป 
� ในกรณีที%สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํ�ามนัเพิ%มตามความ

เป็นจรงิ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะเปลี%ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที%ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที%เกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที%อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที%ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื%องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

� กรณีที%สถานที%ทอ่งเที%ยวใดๆ ที%ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื%องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที%อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

� กรณีที%ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที%ใดๆ กต็ามที%ระบใุนรายการทอ่งเที%ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

� กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที%ระบไุว ้ 
เนื%องจากการครอบครองสิ%งผดิกฎหมาย สิ%งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที%จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

� กรณีที%ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื%อการทอ่งเที%ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

� เมื%อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื%อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี%ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย
การบนิ และราคาอาจเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี%ยนของเงนิสกลุฮอ่งกง 


