
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

กําหนดการเดินทาง    เดือนกันยายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 
 

วันแรก    สนามบินดอนเมือง –มาเกา -  เจาแมกวนอิมปรางคทอง – วัดเจาแมกวนอิม -  วิหารเซนตพอล-THE 

VENETIAN  

04.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคานเตอร สายการบิน แอรเอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาที่จาก

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง 

06.45 น. เหินฟาสูมาเกา เที่ยวบินที่ FD 760   



 
10.20 น. เดินทางถึง มาเกา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองมาเกา ต้ังอยูในเขตมณฑลกวางตุง ชายฝงทะเลดานตะวันตกของ

สามเหล่ียมปากแมนํ้าเพิรล มีอาณาเขตติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเน้ือท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม 

ประกอบไปดวยคาบสมุทรมาเกา, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปาจะเช่ือม

ถึงกันดวยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเกา-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  

นําทานเดินทางกลับสูมาเกา นําทาน นมัสการเจาแมกวนอิมมองทะเลหรือเจาแมกวนอิมปรางคทอง สรางดวยทอง

สัมฤทธ์ิท้ังองค มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดด

เปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคน้ีเปนเจาแมกวนอิมลูกคร่ึง คือปนเปนองคเจาแม

กวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสต้ังใจสรางข้ึนเพ่ือ

เปนอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน พาทานแวะช็อปปงรานขนม ของฝากช่ือดังของมาเกา  

พาทานนมัสการเจาแมกวนอิมท่ีวัดเจาแมกวนอิม ท่ีมีอายุกวา 600 ป ความเกาแกและความงดงามของสถานท่ีแหงน้ี

ชาวมาเกาใหความเคารพนับถือเปนอยางมาก มีเทพศักด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค เชน เจาแมกวนอิม,เจาพอกวนอู

,พระสังคจาย,เจาแมทับทิมฯลฯ....พาทานชม วิหารเซนตพอล ซากโบสถท่ีมีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 

ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ ซ่ึงโบสถเซนตพอลน้ีไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหง

ศาสนาคริสตท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในดินแดนตะวันออก ..  

สมควรแกเวลาพาทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีใหความบันเทิง และสถานท่ีชอปปงรานคาแบนดเนมช่ือดังมากมายกวา 350 ราน ท่ีเปดพรอม

ใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพ่ือล้ิมลองเมนูตาง  ๆท่ีทานช่ืนชอบ พรอมใหทานไดสัมผัส

กับบรรยากาศการลองเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปสต้ังอยูใจ

กลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา รีสอรท โอเต็ล ศูนยการคาในรมสุดหรูพ้ืนท่ีกวาง 1 ลานตารางฟุต ท่ีรวมเอาความ

สวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคงและลําคลองคดเค้ียว (ไมรวมคาน่ังเรือ) 

จากน้ัน นําทานขามดานสูเมืองจูไห  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  // พักที่   FRIEND   HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่อง   จูไห - สัญลักษณเมืองจูไห “หว่ีหนี่”  -วัดผูถอ  -บัวหิมะ - ชมหยก – รานผาไหม- สวนหยวนหมิง + โชว

หยวนหมิง 

เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก  

พาทานถายรูปคูกับ สัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู “จูไหฟชเชอร

เกิรล” หรือที่มีชื่อเรียกวา “หวี่หนี”่ เปนรูปปนนางฟาถือไขมุก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล ใหทานชม



 
ถนนคูรัก เปนถนนซ่ึงอยูริมชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน และท่ีได

ช่ือวาถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแหงนํ้าไดมีการนําเกาอ้ี หรือ มาน่ัง ซ่ึงทํามาสําหรับ 2 คนน่ัง

เทาน้ัน จึงต้ังช่ือวาถนนคูรัก นําทานเดินทางสู วดัผูถอ เปนวัดจีนซ่ึงประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมซ่ึงเช่ือวาวัดแหงน้ีได 

สรางข้ึนเพ่ือเปรียบเสมือนวัดท่ีอยูบนเกาะผูถอซาน เผ่ือใหประชาชนชาวเมืองจูไหไดสักการบูชาขอพรจากองคเจาแม

กวนอิม  จากน้ันแวะผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยา

ครอบจักรวาล 

บัวหิมะ ของแท 100% ยาประจําบานท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน นํ้า

รอนลวก หรือ นํ้ามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกไดดี หรือจะทาเพ่ือปองกันผิวไหมเสียจากการ

ตากแดดเปนเวลานานและชวยแกปญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  

จากน้ันนําทาน ชมหยก ท่ีมีปเซ่ียะ สัตวนําโชคท่ีชาวจีนเช่ือวาหากใครมีไว

ในครอบครองแล วจะรํ่ารวย และมีแตโชคลาภ พาทานสู รานผาไหม 

อิสระตามอัธยาศัย ….พาทานชม...พระราชวังหยวนหมิง แหงน้ีถูกสราง

ข้ึนแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปกก่ิง พระราชวังแหงน้ี ถูกสราง

ข้ึนใหมอีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหงน้ี

โอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตาราง

กิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเปนพ้ืนท่ีราบ ส่ิงกอสราง

ตาง  ๆสรางข้ึนเทาของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 

80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เปนศูนยกลาง

ลอมรอบดวยส่ิงกอสรางตาง  ๆกวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู สะพานขามธาร

ทอง ประตูตากง ตําหนังเจ้ิงตากวางหมิง สะพานเกาเล้ียว นําชม อลังการโชวหยวนหมิง ซึ่งประกอบดวยการแสดงชดุ

ตางๆ อาท ิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ อีกมากมาย ทั้ง

สนุกสนานและไดรับความรู 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ดวยมื้อพิเศษ ซีฟูด เปาฮื้อ + ไวนแดง ภัตตาคาร 

 นําทานเขาที่พัก    FRIEND    HOTEL หรือเทยีบเทา 
 

วันที่สาม จูไห - วัดไปหลิน - ชอปปงตลาดใตดินกงเปย– มาเกา - สนามบินดอนเมือง  

เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก    

นําทานกราบนมัสการส่ิงศักด์ิท่ีชาวเมืองจูไหใหความนับถือ ณ วัดไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจา

แหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม, เทพเจาไฉซินเอ๊ียะ (เทพแหงโชคลาภ) เพ่ือความเปนสิริมงคล 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

พาทานชอปปงท่ี ตลาดใตดินกงเปย ต้ังอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติด

แอร 5,000 กวา รานคา มีสินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนด

เนมช้ันนําตาง  ๆไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ 

ท่ีน่ีมีใหทานไดเลือกซ้ือหมดซ่ึงเปนท่ีนิยมมากของชาวมาเกาและฮองกง เน่ืองจาก

สินคาท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหทานไดชอปปงเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย   

  **อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอปปง**  



 
จากน้ันนําทานกลับสูมาเกา เดินทางสูสนามบินมาเกา 

19.50 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบิน FD765   

21.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

ควรเตรียมกระเปาขนาดกะทัดรดั มีลอ สําหรบัลากได เพื่อสะดวกแกการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการ   *** รายการน้ีเปนรายการโปรโมรชั่น ไมมีแจกหมวกกับกระเปา *** 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ  
เด็กอายุ 

ต่ํากวา 18 ป 
พักเดี่ยว 

15-17 // 16-18 // 21-23 // 22-24 ก.ย. 61 

13 // 23-25 // 24-26 // 25-27 พ.ย. // 30 พ.ย.-02 ธ.ค

04-06 // 05-07 // 06-08 // 11-13 // 12-14 ม.ค.62 

13-15 // 18-20 // 19-21 // 20-22 ม.ค.62 

5,888.- 
 

 

 

9,088.- 
 

 

 2,500.- 

11-13 // 15-17 // 16-18 // 17-19 // 18-20 ต.ค.61 

24-26 // 25-27 // 27-29 // 28-30 // 29-31 ต.ค.61 
6,288.- 9,488.- 

 

**รายการนี้ทําวีซากรุปหนาดานแบบ 144 ชั่วโมง (ไมมีคาใชจาย) หากมีการยกเลิกวีซากรุป หรือ วซีาหนา

ดาน แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนตางเอง** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไมจัดหัวหนาทัวรรวมเดินทางในกรณีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน แตมีไกดทองถิ่น ** 
**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 

ชั่วโมง** 
 

@ @ อัตรานี้รวม @ @ 

- คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ 

- คาบัตรเขาชมสถานท่ีตาง  ๆท่ีระบุอยูในรายการ 

- คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม 

- คาท่ีพัก  

- คานํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอทาน 

- คานํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 

- คาภาษีเงินไดหักคืน ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% คิดจากยอดคาบริการ  

- วีซากรุป แบบ 144 ช่ัวโมง (ของมณฑลกวางตุง) 



 
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใชวีซากรุป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเกบ็คาวีซา ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวร ไมวากรณี

ใดทั้งสิ้น) 

 

@ @กรณีลูกคาตองการใบกํากับภาษี@ @ 
 -     กรุณาแจงเซลลต้ังแตการจองและชําระเงิน 
 -     สงช่ือ // ท่ีอยู // เลขท่ีผูเสียภาษี ท่ีถูกตอง 

-     ทางบริษัทไมสามารถแกไขใบเสร็จยอนหลังใหได 
 -     ทางบริษัทไมสามารถออกใบกํากับภาษียอนหลังได 
 -     กรณีลูกคาทําใบเสร็จสูญหายหรือชํารุดทางบริษัทไมสามารถออกใบใหมใหลูกคาได 
 

@ @ อัตรานีไ้มรวม @ @ 

- คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม และคาใชจายสวนตัวตาง  ๆเชน คาซักรีด, คาโทรศัพท  

- คาภาษีเดินทาง (ถามี) 

- ***คาทิปไกด หัวหนาทัวร และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

- คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซากรุป 

แบบ 144 ชั่วโมง ผูเดินทางตองเสียคาใชจาย ในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,500 บาท** 
@ @ เงื่อนไขการใหบรกิาร @ @ 

เงื่อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

* เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม

อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด  ๆท้ังส้ิน 

* ถาหากทานไมเขารานช็อป ขอเก็บเงินทานรานละ 200 หยวน 

เงื่อนไขในการใหบริการ เพิ่มเติมสําหรับสายการบินแอรเอเซีย 

1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถา

ยังไมมีการย่ืนวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด 

2. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน แตมีการย่ืนวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืน

ใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน 

3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบ

ชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑท่ีสายการบินกําหนด และ

บริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืน  ๆเฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริง เชน คาวีซา เปนตน    



 
@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการ

คืนได / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / 

บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษัทฯ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหากรณีนัดหยุดงาน 

การเมือง ความลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการ

ทองเท่ียว ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา

และเวียดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตองย่ืนขอวีซากอนเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา 

โดยไมสามารถขอวีซา ณ ดานตรวจคนเขาเมือง บุคคลท้ัง 6 ประเทศดังกลาวท่ีประสงคจะเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา 

ตองย่ืนขอวีซาตอสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจําในตางประเทศหรือสํานักงานเจาหนาท่ีกระทรวงการ

ตาง ประเทศท่ีประจํา ณ ฮองกง คาใชจายย่ืนวีซา 1,200 บาท 

บริษัทฯ มีประกันอุบตัิเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได*** 

ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญที่สุด 


