
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว infant-18ปี Flight 

29 – 31 มนีาคม 61 3,993 3,500 บวก 8,500 FD 

05 - 07 เมษายน 61 4,554 3,500 บวก 8,500 FD 

19-21 เมษายน 61 4,554 3,500 บวก 8,500 FD 

20-22 เมษายน 61 4,554 3,500 บวก 8,500 FD 

26-28 เมษายน 61  3,993 3,500  บวก 8,500 FD 

27-29 เมษายน 61  4,554 3,500 บวก 8,500 FD 

28-30 เมษายน 61  4,554 3,500 บวก 8,500 FD 
 

มาเกา๊...จไูห ่ 3 วนั 2 คนื 
นมสัการองคพ์ระสงักจัจายน.์..ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ 

ชมเมอืงจ าลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล / โชวน์ า้พเุตน้ระบ า  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี Air Asia (FD) 



หมายเหตุ : ราคานีส้ าหรับคนไทยเท่าน้ัน / ไม่รวมค่าวซ่ีา 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่  

12.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย โดยมี
เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก   

15.45 น. ออกเดินทางสู่ มาเก๊า สายการบินแอร์เอเซีย  เทีย่วบินที ่FD 764  
19.15 น. ถึง สนามบินมาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนั
ดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม.
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าคณะเดินทางต่อสู่ เมืองจูไห่ โดยรถบสัปรับอากาศ เดินทางขา้มด่าน
กงเป่ย สู่เมืองจูไห่  

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  XIANGQUAN  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง จูไห่– วดัผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น า้พุเต้นระบ า   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 น าท่านสู่ วัดผู่ถอ นมสัการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์นมสัการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี 
นมสัการองค์อมิตรพุทธเจา้เพื่อการมีสุขสวสัดีและนมสัการพระพุทธเจา้ 4 พระองคเ์พื่ออายุยืนนาน จากนั้น
เดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (THE LOVER ROAD) ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีรัฐบาลเมืองจูไห่ไดท้  าไวเ้พื่อ
เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 แวะชมสินคา้ท่ี ร้านผ้าไหม ร้านขายของท่ีระลึก (สินคา้โอทอ๊ป)ใหท้่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ี

ระลึกแด่ตวัท่านเองให้ท่านชมผลิตภณัฑ์ผา้ไหมข้ึนช่ือ ท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของ ฝากไดต้ามอธัยาศยั ชม
ร้านหยก มีสินคา้มากมายเก่ียวกบัหยกให้ท่านไดเ้ลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกแด่ตวัท่านเอง น า
ท่านไปผ่อนคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเท้าโดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล
“บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความ
ร้อนเช่น น ้ าร้อนลวก หรือ น ้ ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อ
ป้องกนัผวิไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส  

 จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงก๋งเป่ย  ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ มีสินคา้ให้ท่านเลือกมากมาย 
เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีน่ีมี
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือ สินคา้ตามอธัยาศยั น าท่านสู่ ชมโชว์น า้พเุต้นระบ า ท่ีอลงัการมาก ประกอบดว้ยการ
แสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสู่สวรรค์ เตน้ระบ าน ้ าพุอลงัการงานสร้างท่ีไม่ไดเ้คยเห็นมาก่อน กบัโปรแกรม
ใหม ่ 

 
 



 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – THE 

PARISIAN – THE VENETIAN CASINO – มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 น าท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกบัสัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล 

หรือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “หวีหนี” เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยูริ่มทะเล  แลว้น าคณะเดินทางสู่เมืองมา

เก๊า โดยรถบสัปรับอากาศ เดินทางขา้มด่านก๋งเป่ย สู่เมืองมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านมาไหว ้

วดัเจ้าแม่กวนอิม เป็นวดัใหญ่และเก่าแก่มาก ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 13 ภายในวดัสัมผสั

ไดถึ้งความศกัดิสิทธิ และมนตข์ลงัอนัเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมของ ชาวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบฉบบัของชาวจีน 

และองคท่ี์โดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ีแต่งองคท์รงเคร่ืองดว้ยชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็

ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  จากนั้นน าทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้านขายของฝากข้ึนช่ือ ตน้ต ารับของเมืองมาเก๊า  

 จากนั้นพาท่านเท่ียวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 

ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จัดแสดงประวติัของโบสถ์ ซ่ึงโบสถ์เซนต์พอลน้ีได้รับการยกย่องให้เป็น

อนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล ผา่นชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็น

องคเ์จา้แม่กวนอิมปรางคท์องสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั เป็น

องคเ์จา้แม่กวนอิมลูกคร่ึงผสมผสานระหวา่งจีนกบัโปรตุเกส ซ่ึงพระพกัตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกส สร้างข้ึน

เพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊าคืนใหก้บัจีน เพื่อคนใหรุ่้นหลงัไดร้ะลึกถึง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ THE PARISIAN ให้ท่านไดส้ัมผสักบัเมืองจ าลองของฝร่ังเศส เมืองปารีส ให้ท่านไดส้ัมผสักบั

แหล่งช้อปป้ิงอนัลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านตอ้งการเส่ียงโชคกบั CASINO ก็พอมีเวลา 
และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการข้ึนกระเชา้สู่หอไอเฟล ข้ึนสู่ชั้น 7 ไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้ พิเศษกบั
สายการบิน(BOARDING PASS AIR MACAU ข้ึนฟรี ตั้งแต่ 1 มีนาคม -30 เมษายน) เท่านั้น (ติดต่อหัวหน้า
ทวัร์) ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็นโรงแรมท่ีทาง VENETIAN อยากมีสโลแกนคล้ายกนั แต่ท่ีน่ีมี
แลนด์มาร์คท่ีสวยท่ีสุดในมาเก๊า หรือบางท่านต้องการอยากจะเที่ยว PARISIAN (หากมีเวลามากพอ) น าท่าน

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYo_iJu9zSAhUhTI8KHT2ZADAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mushroomtravel.com%2Fpage%2Fcheck-in-and-boarding-pass%2F&usg=AFQjCNEBjq5AFki5kadwWMkgs_qj_4YkZw&sig2=1UOk4l58PbvXu9IhsNs7tw


เข้าสู่ THE VENETIAN ให้ท่านได้สัมผสักับเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ให้ท่านได้สัมผสักับ
แหล่งช้อปป้ิงอนัลือช่ือมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านตอ้งการเส่ียงโชคกบั CASINO ก็พอมีเวลา 
และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบัการล่องเรือ VENETIAN ในคลอง (ติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่าใช้จ่าย) 
อิสระท่านจนถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  

 

22.10 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่วบินที ่ FD 767         
23.55 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ........ 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
            

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 
 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้   เป็นทัวร์ที่ เข้าร้านช้อปป้ิง ซ่ึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้กบันักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ฯลฯ  
ซ่ึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีถึง 90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่เข้าร้านช้อปป้ิง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 
หยวน *** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ไม่รวมค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวซ่ีาหมู่คณะ (กรณต่ีางชาติ เพิม่ 5,000 บาท และลูกค้า 

  เป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ช าระหน้างาน  ณ  สนามบิน 

× ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

 
เดินทางขึ้นต ่า 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการส ารองทีน่ั่ง 

• นักท่องเทีย่วต้องช าระเงินเต็มจ านวนภายใน 24 ชม. นับจากวนัทีจ่อง 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั )  
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ  
เลขทีบ่ัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• กรณีนักท่องเท่ียวหรือไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่
ต ่ากวา่ 6 เดือน 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 
• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุ

ไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 



• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 
• ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพือ่ใช้
ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


