
  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11-13 / 14-16 / 15-17 /19-21 / 22-24 / 25-27 / 26-28 / 28-30 
/ 29-31 ม.ีค. 
 

4,999 

 
02-04 / 18-20 / 19-21 / 21-23 / 22-24 / 25-27 / 26-28 เม.ย.61 
 

5,399 
 
01-03 / 06-08 / 07-09 / 09-11  / 12-14 / 13-15 / 14-16  / 17-
19 / 19-21 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 /30 พ.ค.-
01 ม.ิย. / 31 พ.ค.-02 ม.ิย.61 
 
02-04 / 03-05 / 04-06 / 09-11 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 
16-18 /17-19 / 18-20 / 21-23 /23-25 / 24-26 / 25-27 ม.ิย. / 
30 ม.ิย.-02 ก.ค.61 
 

4,999 

 



เด็กอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี  
คดิคา่บรกิารเพิม่ 3,500 บาท 

ขึน้เครือ่ง “สวุรรณภมู”ิ / มอีาหารบนเครือ่ง/พกัเดีย่วแค ่3,000 
ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ 1,500 + ทปิไกด ์1,500 บาท 

 
 

วนัแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ –“หวีห่น่ี” สัญลกัษณ์เมืองจูไห่  
09.00 น. คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มา

เก๊า  
พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

11.35 น.  เดินทางสู่มาเก๊า โดยเทีย่วบินที ่NX 885  บริการอาหารบนเคร่ือง 
15.35 น.     ถึง มาเก๊า ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติด

กบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า
,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน 
คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองแลว้  

 พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือทีม่ีช่ือ
เรียกว่า “หวีห่น่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท้่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด 
ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่
ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนน
คู่รัก.... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  // หลงัอาหารน าท่านเข้าทีพ่กั FRIEND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่สอง  บ้านเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น - – ร้านผ้าไหม - วดัผู่ถ่อ – บัวหมิะ  -ชมหยก- ช้อปป้ิงตลาดใต้
ดนิก๊กเป๋ย   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
น าท่านเดินทางสู่  บ้านเกดิ ดร.ซุนยดัเซ็น ตั้งอยูท่ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้นซุ่ยเฮิงซุน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1892 เป็น
เรือน 2 ชั้น ขนาด 32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม.  ดา้นนอกเป็นแบบยโุรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซ่ึง ดร.ซุน
ยดัเซ็น ท่านเป็นคนออกแบบโดยตวัท่านเอง  บริเวณโดยรอบๆปลูกตน้ไมร่้มร่ืน ตกแต่งดว้ยหินและบ่อน ้าพุ 
นอกจากน้ียงัมี หอท่ีระลึก ดร.ซุนยดัเซ็น สร้างโดยผูท่ี้เคารพนบัถือท่าน สร้างข้ึนเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดรู้้จกัและ
ระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็นบิดาของชาวจีนยคุใหม่ เป็นผูท่ี้มีพระคุณกบัชาวจีน สัญลกัษณ์ของหอท่ี



ระลึกแห่งน้ีคือรูปป้ันเหมือนของตวัท่าน ท่ีตั้ง อยูท่างดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑ.์...พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระตาม
อธัยาศยั … 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ท่านด้วยมื้อพเิศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพื่อ

เปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผือ่ใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่  

 จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล 
“บัวหิมะ” ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน
เช่น น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ช่วยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผวิ
ไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ให้หนา้เนียนใส จากนั้น น า
ท่านสู่ ร้านหยก อิสระใหท้่านชมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหยกจีน  .... 

  พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ให้
ท่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมี
คุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร // หลงัอาหารน าท่านเข้าทีพ่กั FRIEND HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  จูไห่ - มาเก๊า - ซิตีท้ัวร์ –สัมผสั The Venetian – The Parisian  – กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  
 จากนั้นน าท่านขา้มด่านกลบัสู่เกาะมาเก๊า.... 
 น าท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 

เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรอง
เหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมี
พระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส 

 ตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ี
วดัเจ้าแม่กวนอมิ ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท าใหเ้กิดต านานเล่าขานอยู่
หลายเร่ือง....พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์
มีพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล พาท่านแวะชิมร้านขนมข้ึนช่ือของมาเก๊า  .. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน  (เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง) 
 สมควรแก่พาท่านสัมผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN 

ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง 
พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่าน
ไดส้ัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านได้
สัมผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส 
เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็  



และท่านยงัสามารถเดินเท่ียวจาก เดอะ เวเนเช่ียน ไปเท่ียวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN  
 ชมหอไอเฟลจ าลอง หา้มพลาด!! กบัมุมถ่ายรูปสวยๆของท่ีน่ี  เพลินเพลิดกบัเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปา

ริสแห่งเอเชีย  นอกจากน้ียงัมีร้านแบรนด์เนมใหช้อ้ปป้ิง มากกวา่ 500 ร้านคา้  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนให้
นึกถึงถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีส  และยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอดั
แน่นทุกวนั อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน 
น ้าพ ุเขาวงกต และสระน ้าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆใน
ร้านอาหารเล็กๆก็ไดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง 

….น าท่าน เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า โดยรถบสัของโรงแรม  
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX882  บริการอาหารบนเคร่ือง  
20.50น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ.. 

 

*หมายเหต*ุ 

รายการนีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่คา่วซีา่ 1,500 ในรายการนีส้ าหรบัการท าวซีา่กรุป๊หนา้ดา่นแบบ 144 ช ัว่โมง 
ในการเดนิทางเขา้ประเทศจนี อยา่งไรก็ตาม หากทางการจนีมกีารยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอืวซีา่หนา้ดา่น  

ทางเราจะตอ้งมกีารท าวซีา่เดีย่ว ซึง่จะตอ้งมกีารเก็บเอกสารเพิม่เตมิ รปูถา่ยส าหรบัท าวซีา่ พาสปอรต์เลม่จรงิ 
และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้อกีประมาณ 1,500 บาท (ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งเอง**) 

 
 
 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น ** 
** บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีไ่มจ่ดัหวัหนา้ทวัรร์ว่มเดนิทางในกรณีผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น แตม่ไีกดท์อ้งถิน่ ** 

 

**รายการนีจ้ะเขา้รา้นรฐับาลจนี เพือ่โปรโมทการทอ่งเทีย่ว แตล่ะรา้นใชเ้วลาในการน าเสนอ
ประมาณ 45 นาท ี-1 ช ัว่โมง** 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 
- คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบอุยูใ่นรายการ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ 
- คา่ทีพั่ก  
- คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดนิทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 
- คา่น ้ามันและประกันวนิาศภัยสายการบนิ YQ, CNTAX 

 

@ @ อตัรานีไ้มร่วม @ @ 
- คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์ 
- คา่ภาษีเงนิไดห้ักคนื ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% คดิจากยอดคา่บรกิาร  
- คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้ม)ี 

- ***คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง  
- ***วซีา่กรุป๊ แบบ 144 ช ัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 1,500 บาท 

     กรณีทีท่าง ตม.จนี ระงบัการใชว้ซีา่กรุป๊ แบบ 144 ช ัว่โมง ทางบรษิทัขอเก็บคา่วซีา่
เพิม่เตมิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ  
และในกรณีทีล่กูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิ ์ท ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณี
ใดท ัง้ส ิน้) 
 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เด ีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนี ประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 
แบบ 144 ช ัว่โมง ผูเ้ดนิทางตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 

 
 
 
 
 



 

@ @ เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร @ @ 

เง ือ่นไขการจอง ช าระเต็มจ านวนตามรายการระบ ุ 
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่

สามารถยกเลกิได ้หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ท ัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

* เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* ถา้หากทา่นไมเ่ขา้รา้นช็อป ขอเก็บเงนิทา่นรา้นละ 200 หยวน 

 
 

@ @ หมายเหต ุ@ @ 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ 
ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ในกรณีที่มกีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ / บรษัิทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบนิ, โรงแรม, 
ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบรษัิทฯ ไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ 
การจราจร หรอืภัยธรรมชาต ิแต่ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารทีด่ ีเพือ่ใหท้่านเกดิประโยชน์และความสขุใน
การทอ่งเทีย่ว ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจเีรยี 
ปากสีถาน ศรลีังกาและเวยีดนามทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดาและหนังสอืเดนิทางราชการ ตอ้งยืน่ขอวซีา่กอ่น
เดนิทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวซีา่ ณ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง บุคคลทัง้ 6 ประเทศ
ดังกลา่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า ตอ้งยืน่ขอวซีา่ต่อสถานทูตจนีและสถานกงสลุจนี 
กรมการกงสลุทีป่ระจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หนา้ที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง 
คา่ใชจ้า่ยยืน่ 
วซีา่ 1,200 บาท 

บรษิทัฯ มปีระกนัอบุตัเิหตทุกุทีน่ ัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดนิทางสามารถสลบัปรบัเปลีย่นได*้** 
ท ัง้นีย้ดึถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ 


