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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว ราคาเด็ก 
2-18 ปี 

30 ธันวาคม – 02 มกราคม 61 6,999 5,500 8,500 
 

ชมเมืองจ ำลองปำรีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’ 

สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม / ชมควำมงำมโบสถ์เซ็นปอล  

ช้อปปิ้งตลำดก๋งเป่ย...โชว์ น  ำพุเต้นระบ ำ (รำคำนี เฉพำะคนไทย) 

เดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย  FD 

 
ปล.รายการนี้ไม่มีราคาเด็ก / ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
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หมำยเหตุ : รำยกำรและรำคำทัวร์นี เป็นโปรโมชั่น หำกเกิดปัญหำใดๆ เช่น เท่ียวบินล่ำช้ำ เนืองจำกสภำพอำกำศ 
กำรเมือง หรือเป็นในส่วนของทำงสำยกำรบิน ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีกำรยกเลิกหรือคืนเงินให้ลค.
ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น. 

 
 

วันแรก สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊า – จูไห่  
15.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินอู่ตะเภา  อาคารผู้โดยสารขาออก……. สายการบินแอร์เอเชีย FD โดย

มีเจ้ำหน้ำท่ีจำกบริษัทฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวก   
18.35 น. ออกเดินทำงสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 450  
22.10 น. ถึง สนามบินมาเก๊า ตั งอยู่ในเขตมณฑลกวำงตุ้ง บนชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตกของสำมเหลี่ยมปำก

แม่น  ำเพิร์ล มีอำณำเขตติดกับต ำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมำเก๊ำ มีเนื อท่ีทั งหมด 25.8 ตร.
กม. ประกอบไปด้วยคำบสมุทรมำเก๊ำ, เกำะไทปำ, เกำะโคโลอำน และโคไท ระหว่ำงคำบสมุทรมำเก๊ำ
กับเกำะไทปำจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพำน 2 สะพำน คือสะพำนมำเก๊ำ-ไทปำ ระยะทำง 2.5 กม. และ
สะพำนมิตรภำพท่ีมีระยะทำง 4.5 กม.หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำคณะเดินทำงต่อสู่
เมืองจูไห่ โดยรถบัสปรับอำกำศ เดินทำงข้ำมด่ำนกงเป่ย สูเ่มืองจูไห่  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – โชว์น้ าพุเต้นระบ า   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น ำท่ำนสู่ วัดผู่ถอ นมัสกำรองค์สังกระจำยเพื่อควำมอุดม

สมบูรณ์นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม เพื่อควำมโชคดี นมัสกำรองค์
อมิตรพุทธเจ้ำเพื่อกำรมีสุขสวัสดีและนมัสกำรพระพุทธเจ้ำ 4 
พระองค์เพื่ออำยุยืนนำน จำกนั นเดินทำงผ่ำนชมถนนคู่รัก 
(The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชำยหำดท่ีรัฐบำลเมืองจูไห่ได้ท ำไว้เพื่อเป็นสถำนท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 แวะชมสินค้ำท่ี ร้านผ้าไหม ร้ำนขำยของท่ีระลึก (สินค้ำโอท๊อป)ให้ท่ำนได้เลือกชื อเป็นของฝำก หรือ

เป็นของท่ีระลึกแด่ตัวท่ำนเองให้ท่ำนชมผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมขึ นชื่อ ท่ำนสำมำรถเลือกซื อเป็นของ ฝำกได้
ตำมอัธยำศัย ชมร้านหยก มีสินค้ำมำกมำยเกี่ยวกับหยกให้ท่ำนได้เลือกชื อเป็นของฝำก หรือเป็นของท่ี
ระลึกแด่ตัวท่ำนเอง น ำท่ำนไปผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำด้วยกำรนวดฝ่ำเท้ำโดยกำรแช่เท้ำด้วยยำ
สมุนไพรจีนและซื อยำครอบจักวำล“บัวหิมะ”ของแท้ 100% 
ยำประจ ำบ้ำนท่ีมีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมำกมำย ช่วยรักษำ
แผลจำกกำรโดนควำมร้อนเช่น น  ำร้อนลวก หรือ น  ำมัน ช่วย
ลดกำรอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดนลวกได้ดี หรือจะ
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ทำเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจำกกำรตำกแดดเป็นเวลำนำนและช่วยแก้ปัญหำสิว ฝ้ำ จุดด่ำงด ำบนใบหน้ำ
ให้หน้ำเนียนใส  

 จำกนั นน ำท่ำน ช้อปปิ้งก๋งเป่ย  ตั งอยู่ติดชำยแดนมำเก๊ำ เป็นศูนย์กำรค้ำติดแอร์ มีสินค้ำให้ท่ำนเลือก
มำกมำย เช่น สินค้ำก๊อปปี้แบรนด์เนมชั นน ำต่ำง ๆไม่ว่ำจะเป็นเสื อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ นำฬิกำ 
ของเด็กเล่น ฯลฯ  ท่ีนี่มีให้ท่ำนได้เลือกซื อหมดซึ่งเป็นท่ีนิยมมำกของชำวมำเก๊ำและ ฮ่องกงเนื่องจำก
สินค้ำท่ีนี่มีคุณภำพและรำคำถูกให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งเลือกซื อ สินค้ำตำมอัธยำศัย 

                    น ำท่ำนสู่ ชมโชว์น้ าพุเต้นระบ า ท่ีอลังกำรมำก ประกอบด้วยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำทิ เหิน
หำวสู่สวรรค ์เต้นระบ ำน  ำพุอลังกำรงำนสร้ำงท่ีไม่ได้เคยเห็นมำก่อน กับโปรแกรมใหม่  

 
 
 
 
 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก XIANGGUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่ 
                กวนอิมริมทะเล – ** Venetian Casino ** – มาเก๊า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น ำท่ำนเดินทำงแวะถ่ำยรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงำมโดดเด่นของเมืองจูไห่

บริเวณอ่ำวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือท่ีมีชื่อเรียกว่ำ “หวีหนี” เป็น
รูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล  แล้วน ำคณะเดินทำงสู่
เมืองมำเก๊ำ โดยรถบัสปรับอำกำศ เดินทำงข้ำมด่ำนก๋งเป่ย สู่เมืองมำเก๊ำ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 

 น ำท่ำนมำไหว้ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดใหญ่และเก่ำแก่มำก ท่ีสุดในมำ
เก๊ำ สร้ำงขึ นตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ภำยในวัดสัมผัสได้ถึงควำมศักดิสิทธิ 
และมนต์ขลังอันเก่ำแก่ของสถำปัตยกรรมของ ชำวจีนท่ีดูมีเสน่ห์ในแบบ
ฉบับของชำวจีน และองค์ท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองค์เจ้ำแม่
กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดเจ้ำสำวของจีนท่ีตัดเย็บด้วยผ้ำไหมอย่ำงงดงำม  

 จำกนั นน ำทุกท่ำน แวะชิมขนม ณ ร้ำนขำยของฝำกขึ นชื่อ ต้นต ำรับของ
เมืองมำเก๊ำ  

 จำกนั นพำท่ำนเท่ียวรอบเกำะมำเก๊ำ ชมวิหารเซนต์พอล ซำกโบสถ์ท่ีมี
ชื่อออกแบบโดยสถำปนิกชำวอิตำเลียน ด้ำนหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัด
แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี ได้รับกำรยกย่องให้เป็น
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อนุสำวรีย์แห่งศำสนำคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวันออกไกล ผ่ำนชม องค์เจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล เป็นองค์เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีควำมสูง 18 เมตร 
หนักกว่ำ 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้ำแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสำนระหว่ำงจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็น
พระแม่มำรีโปรตุเกส สร้ำงขึ นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมำเก๊ำในโอกำสส่งมอบเกำะมำก๊ำคืนให้กับจีน 
เพ่ือคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ The Parisian ให้ท่ำนได้สัมผัสกับเมืองจ ำลองของฝรั่งเศส เมืองปำรีส ให้ท่ำนได้สัมผัส

กับแหล่งช้อปป้ิงอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนำนำชนิด หรือบำงท่ำนต้องกำรเส่ียงโชคกับ Casino ก็พอ
มีเวลำ และให้ทุกท่ำนเปิดประสบกำรณ์ใหม่กับกำรขึ นกระเช้ำสู่หอไอเฟล 
ขึ นสู่ชั น 7 ไม่รวมค่ำขึ นกระเช้ำ พิเศษกับสำยกำรบิน(Boarding Pass Air 
Macau ขึ นฟรี ตั งแต่ 1 มีนำคม -30 เมษำยน) เท่ำนั น (ติดต่อหัวหน้ำ
ทัวร์) ประสบกำรณ์ใหม่แน่นอน เพรำะเป็นโรงแรมท่ีทำง Venetian 
อยำกมีสโลแกนคล้ำยกัน แต่ท่ีนี่มีแลนด์มำร์คท่ีสวยท่ีสุดในมำเก๊ำ หรือ
บางท่านต้องการอยากจะเที่ยว Parisian (หากมีเวลามากพอ) 

 น ำท่ำนเข้ำสู ่The Venetian ให้ท่านได้สัมผัสกับเมืองจ าลองของอิตาลี เมืองเวเนเช่ียน ให้ท่านได้
สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งอันลือชื่อมีของแบรนด์เนมนานาชนิด หรือบางท่านต้องการเสี่ยงโชคกับ 
Casino ก็พอมีเวลา และให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการล่องเรือ Venetian ในคลอง 
(ติดต่อหัวหน้ำทัวร์ค่ำใช้จ่ำย) ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมำเก๊ำ  

22.40 น.  เหินฟำ้สู่สนำมบินอู่ตะเภำ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD 451                    
 

วันที่สี่ สนามบินอู่ตะเภา 
00.25 น.  ถึงสนำมบินอู่ตะเภำ โดยสวัสดิภำพ........ 
   

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
 
 
 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก  

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

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
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*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้  เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ซ่ึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , 
ฯลฯ  ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 
1,000 หยวน *** 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับตำมรำยกำรที่ระบุ รวมถึงค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน  ำมัน  
 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศ  
 โรงแรมที่พักตำมที่ระบุ หรือเทียบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง)  
 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ  
 ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที่ระบุ   
 ค่ำเบี ยประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงท่องเที่ยว วงประกันท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวของผู้เดินทำง อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ในห้อง
และค่ำพำหนะต่ำงๆ ที่มิได้ระบุในรำยกำร 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มีน  ำหนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินนั นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกินขนำดมำตรฐำน 
× ค่ำภำษีน  ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ม ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่ำมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดินทำง 
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500บาท/ท่าน/ทริป  ช าระหน้างาน  ณ  สนามบิน 
× ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
× ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต่ า 15 ท่าน หำกต่ ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดินทำงได้ หำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม
เพ่ือให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมประสงค์ให้ท่ำนต่อไป ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงด
ออกเดินทำงและเลื่อนกำรเดินทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ  
 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 ช ำระเต็มจ ำนวน ภำยหลังจำกท่ีท่ำนส่งเอกสำรกำรจองภำยในวัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  

 หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มา
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ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้า หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจำกเป็นรำคำตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช ำระเงินค่ำจองค่ำทัวร์แล้ว ไม่สำมำรถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงินได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบุไว้ ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น  รวมถึง เมื่อท่ำน
ออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำน
สละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น  
 
 
 


