
 

  
 

 
 
 

 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พกัโรงแรม 4 ดาว เมอืงจูไห ่2 คนื 
 

 

  

 

 สกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องค ์

 ไหวข้อพร เจา้แมท่บัทมิ วดัอามา่ ชว่ยในเรือ่งการเดนิทางแคลว้คลาดปลอดภัย 

 ถา่ยรปูคูก่บั โบสถ ์St.paul ชมิทารต์ไข ่เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย 

 ชมโรงแรมหร ูThe Venetian Macau 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 

 ช็อปป้ิงของดแีผ่นดนิใหญ ่ผา้ไหม หยก บวัหมิะ 

 ชมวดัผูโ่ถว่ซอื ไหวพ้ระพทุธเจา้ 3 พระองค ์วัดทีส่รา้งไดอ้ยา่งสวยงามทา่มกลางธรรมชาต ิ

 ผ่านชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิ 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่า รา้นคา้ 

 พระราชวงัหยวนหมงิ สรา้งขึน้แทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักก ิง่ 

 โชวส์ุดอลงัการ โชว ์Huang Jia Shen Dian Show ทีจ่ะบอกเรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องจนี 

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตุลาคม 2561 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.05 – 13.45 น. 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 19.50 – 21.35 น. 

สายการบนิแอร ์เอเชยี (FD) พเีรยีด 28 ตุลาคม 2561 – 24 มนีาคม 2562 

ขาไป FD762 DMK - MFM 10.20 – 13.45 น. 

ขากลบั FD765 MFM - DMK 17.55 – 19.50 น. 



 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายุ 2 – 18 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่1 – 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

06-08 ก.ค. 61 8,900.- 

เด็กอายุ 2 – 18 ปี 

จา่ยเพิม่จากราคาผูใ้หญ ่

พเีรยีดละ 3,000 บาท 

3,500.- 

07-09 ก.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

15-17 ก.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

22-24 ก.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

27-29 ก.ค. 61 **วันอาสาฬหบูชา 11,900.- 3,500.- 

28-30 ก.ค. 61 **วันเขา้พรรษา 11,900.- 3,500.- 

29-31 ก.ค. 61 **วันเฉลมิพระชนมพรรษา 11,900.- 3,500.- 

03-05 ส.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

12-14 ส.ค. 61 **วันแม่แห่งชาต ิ 12,900.- 3,500.- 

17-19 ส.ค. 61 9,990.- 3,500.- 

19-21 ส.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

26-28 ส.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

01-03 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

07-09 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

08-10 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

14-16 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

21-23 ก.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

22-24 ก.ย. 61 6,900.- 3,500.- 

05-07 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

06-08 ต.ค. 61 11,900.- 3,500.- 

12-14 ต.ค. 61 **วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 12,900.- 3,500.- 

14-16 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

20-22 ต.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

21-23 ต.ค. 61 **วันปิยะมหาราช 12,900.- 3,500.- 

26-28 ต.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

27-29 ต.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

02-04 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

03-05 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

09-11 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

10-12 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

16-18 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

17-19 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

23-25 พ.ย. 61 8,900.- 3,500.- 

24-26 พ.ย. 61 7,900.- 3,500.- 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 7,900.- 3,500.- 

01-03 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

07-09 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

09-11 ธ.ค. 61 **วันรัฐธรรมนูญ 11,900.- 3,500.- 

14-16 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

15-17 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

21-23 ธ.ค. 61 9,900.- 3,500.- 

22-24 ธ.ค. 61 8,900.- 3,500.- 

28-30 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิน้ปี 11,900.- 3,500.- 

29-31 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิน้ปี 12,900.- 3,500.- 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วันหยุดสิน้ปี 12,900.- 3,500.- 

ราคาอืน่ๆ 



 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – มาเกา๊ – จูไห ่– ถนนคูร่กั – จูไหฟิ่ชเชอร ์

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 เคานเ์ตอร ์1-2 

ของสายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ

บัตรขึน้เครือ่ง 

10.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง โดยเทีย่วบนิที ่FD762 

**ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเชยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่งจะ

เป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง หากทา่นใดตอ้งการจองทีน่ั่ง สามารถเช็คทีน่ั่งและราคากับเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

 

 

 

 

 

 

13.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตมิาเกา๊ เมืองทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนานและน่าสนใจใน อดตีมาเกา๊เป็น

เพียงแค ่หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมชีาวจีนกวางตุง้และฟเูจี้ยนเป็นชนชาต ิดัง้เดมิจนมาถงึชว่ง

ตน้ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้ง

อาณานคิมอยูใ่นแถบน้ีทีส่ าคัญคอืชาว โปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรม ของชาตติะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสาน ระหว่าง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น �ยโุรปใจกลางเอเชยี�มาเก๊าอยูใ่นเขต

มณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงจูไห่

ของประเทศจีนผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงที ่ดา่นกง๋เป่ย น าทา่นผา่นชม ถนนคูร่กั The Lover’s Road ซึง่

เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรฐับาลเมืองจูไหไ่ดท้ าไวข้ ึน้เพื่อเป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

และยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูร่กัทัง้หลาย ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูคูก่บั จูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ สาวงามกลางทะเล

สัญลักษณ์ของเมืองจูไห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ูเป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที ่Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจูไห ่

 

 

 

 

1. ทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 5,500 บาท 

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ รวมคา่วซี่าแบบกรุ๊ป 144 แลว้ ในกรณีทีว่ซีา่กรุ๊ป 144 ถูกระงบั 

ขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีมวซีา่หนา้ดา่น หรอื วซีา่เดีย่ว ตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

4. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรท์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรท์ต่างชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ทีเ่พ ือ่

สอบถามคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่ง 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หัวหนา้ทวัร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 21 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

ลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดนิทางทรีะบุ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่ห ้

รบัทราบกอ่นการท าจองทวัร ์แตท่ ัง้น ี ้บรษิทัไมม่กีารลดราคาทวัรใ์นสว่นของลูกคา้ทีม่วีซี่าจนีทุกกรณี 

PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

***ต๋ัวกรุ๊ปสายการบนิแอร ์เอเชยี ไม่สามารถเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอื วันเดนิทางได ้หากทา่นตอ้งการเปลีย่นตอ้งซือ้ต๋ัว
ใบใหม่เทา่นัน้ 

***ต๋ัวกรุ๊ปสายการบนิ แอร ์เอเชยี จะยังไม่รว่มแผนประกันการเดนิทาง ในกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้ กระเป๋าเดนิทางแตกหกัหรอื
เสยีหาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัเองได ้หลังจากบรษัิทฯ ท าการออกต๋ัวใหท้า่นแลว้ ประมาณ 4 – 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง โดยสามารถเลอืกซือ้ผา่นทางเว็บไซตข์องสายการบนิแอร ์เอเชยี หรอื ตดิตอ่ Call Center 02 515 9999 



 

วนัที ่2 จูไห ่– วดัผุถ่อ่ – รา้นบวัหมิะ – รา้นผา้ไหมจนี – รา้นหยก – พระราชวงัหยวนหมงิ – ชมโชว ์Huang 

Jia Shen Dian Show – ช็อปป้ิงตลาดกง๋เป่ย - พเิศษ!!เมนูเป๋าฮ ือ้เสริฟ์พรอ้มไวนแ์ดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

 จากนัน้น าทา่นสู ่วดัผูถ่อ่ สักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ เพือ่เสรมิสรา้งความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติ วัดแหง่น้ีตัง้อยู่

บรเิวณเขา มีความยิง่ใหญแ่ละอลังการมาก เมือ่ทกุทา่นไหวพ้ระเสรมิสริมิงคลใหก้บัตัวทา่นเองเรยีบรอ้ย ลกูคา้

สามารถถา่ยรปูบรเิวณโดยรอบไดอ้ยา่งจุใจ น าทา่นเยีย่มชม รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราว

เกดิอบัุตเิหตรุถแก๊สคว า่ทีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจีนไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมีสรรพคณุ

รักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท่ั้วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบัวหมิะเรือ่ยมา 

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการ

ผ่อนคลายความเครยีด และบ ารงุการไหลเวียนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิจากนัน้น าทา่นเยีย่มชม รา้นผา้ไหม

จนี ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้

ใชเ้ครือ่งจักร และแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด ( แปลกแตจ่รงิ) เพื่อมาท าไสน้วมผา้หม่ไหม เหมาะกบั

การซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง รา้นหยก สมบัตลิ ้าคา่ของชาวจีนใครไดค้รอบครองจะมีสขุภาพแข็งแรงและโชคดโีดย

หยกธรรมชาตจิะมหีลายสคีอืสขีาวสเีขยีวสนี ้าตาลสเีหลอืงและสมีว่ง น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัหยวนหมงิ 

พระราชวังแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้แทนพระราชวังเกา่หยวนหมงิ ณ กรงุปักก ิง่ พระราชวังแหง่น้ี ถกูสรา้งขึน้ใหมอ่ีกครัง้ 

ณ ใจกลางของ ภูเขาชลินิ ในเมือง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ย ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และ มีพื้นที่

ครอบคลมุทะเลสาบขนาดมหมึา 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเทา่กับสวนเดมิในกรงุปักก ิง่ ส ิง่ที่ท าใหส้วน

หยวนหมิงแหง่ใหม่ มีความแตกตา่งกับสวนเก่าที่ปักก ิง่ คือการเพิ่มเตมิและตกแตกสวนทีเ่ป็นศลิปะ แบบ

ตะวันตกผสมกับศลิปะจีน สวนหยวนหมิงใหม่ จงึถอืไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเที่ยวซึง่จ าลองมาจากสถานที ่ใน

ประวัตศิาสตร์ มีคุณค่าทัง้ในแง่วัฒนธรรม ประวัตศิาสตร ์และธุรกจิการท่องเที่ยว จากนั้นน าท่านชม โชว ์

Huang Jia Shen Dian Show เป็นการแสดงเล่าเรือ่งราวนยิาย และประวัตศิาสตรข์องเมืองจีน ถา่ยทอด

โดยนักแสดงทีม่คีวามช านาญ ซึง่ทกุทา่นจะไดค้วามรูท้างดา้นประวัตศิาสตรพ์รอ้มกับความสนุก ตืน่เตน้กันไป

พรอ้มๆกัน ใหท้า่นอสิระช็อปป้ิงทีต่ลาดกงเป๋ย แหลง่ชอ้ปป้ิงศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์5,000 กว่ารา้นคา้ มีสนิคา้ให ้

ทา่นเลือกมากมาย เช่น สนิคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้น าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา 

ของเด็กเลน่ ทีน่ี่มีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หมด สนิคา้ของทีน่ี่มีเกอืบทกุอยา่ง ในการเลอืกซือ้สนิคา้ของทีน่ี่จะตอ้ง

เลอืกดใูหด้ ีใหล้ะเอียดกอ่น เพราะสนิคา้สว่นมากจะเป็นของก๊อปป้ี และของจีน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ เมนูเป๋าฮ ือ้ และไวนแ์ดง 

      พกัที ่Landmark Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ เมอืงจูไห ่

 

 

 

 

 



 

วนัที ่3 
จูไห ่– มาเกา๊ – เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – รา้นขนม – วดัอามา่ – โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์–  

The Venetian Resort  – สนามบนินานาชาตมิาเกา๊  – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมาเกา๊ ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมืองที ่ดา่นกง๋เป่ย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม องคเ์จา้แมก่วนอมิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเล สรา้งดว้ยทองสัมฤทธิทั์ง้องคท์คีวามสงู 

1.8 เมตร น ้าหนักประมาณ 1.8 ตัน ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวขนาดใหญ ่มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสทีองของ

องคเ์จา้แม่กวนอมิจะรบักบัแสงแดด มีความสวยงามมาก รปูปั้นเจา้แม่กวนอมิน้ี สรา้งขึน้โดยชาวโปรตเุกสครัง้

เมื่อโอกาสทีโ่ปรตเุกสคนืฮอ่งกงใหแ้กท่างการจีนเพือ่เป็นสัญลักษณ์ใหก้บัคนรุน่หลังไดช้ม น าทา่นสู ่รา้นขนม

พืน้เมอืงมาเกา๊ รา้นคา้ใหญท่ีร่วมสิง่ของพื้นเมืองทีม่ีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เชน่ ขนมผัวจ๋า เมยีจ๋า ลกูอมรสนม 

นอกจากน้ียังเป็นแหลง่รวมสนิคา้น าเขา้จากอเมรกิา ออสเตรเลยีทีร่าคาถกู เน่ืองจากมาเกา๊เป็นเมืองปลอดภาษี 

ดังนัน้หากใครทีรั่บประทานยาบ ารงุอยูแ่ลว้ ซือ้ทีร่า้นคา้น้ีจะไดร้าคาถกูเหมือนซือ้ทีป่ระเทศตน้ทางจรงิๆ 

ตัวอยา่งสนิคา้ชือ่ดังไดแ้ก ่น ้ามันตับปลาฉลามทะเลลกึบ ารงุสมอง และยาบ ารงุนมผึง้ ทีม่ีสรรพคณุบ ารงุ

อายวัุฒนะและบ ารงุผวิพรรณใหเ้ตง่ตงึ หรอืครมีรกแกะชือ่ดังทีค่นไทยนยิมใชบ้ ารงุผวิหนา้ จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสู ่วดัอามา่ หรอืทีค่นใหญรู่จั้กกันในนามของ เจา้แม่ทบัทมิ ภายในมหีนิแกะสลักขนาดใหญเ่ป็นรปูเรอื

ส าเภา เพือ่เป็นสัญลักษณ์แสดงวา่เจา้แมอ่ามา่ขึน้มายังมาเกา๊เมือ่ครัง้อดตี บรเิวณหนา้วัดมีรปูปั้นสงิโตตัง้อยู ่2 

ตัว ซึง้วัดแหง่น้ีจะมผีูค้นไปสักการะตลอดทัง้ปี 

  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าทา่นสู ่โบสถเ์ซนตป์อล โบสถแ์หง่น้ีถกูสรา้งขึน้ราว ค.ศ.1602 ใหค้รัง้แรกทีส่รา้งเสร็จมีความตัง้ใจใชเ้ป็น

โรงเรยีนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวันตกในดนิแดนทีห่า่งไกล แตห่ลังจากนัน้ราว ค.ศ.1835 ไดเ้กดิเพลงิ

ไหมค้รัง้ใหญม่ีความรนุแรงมาก ท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ตัวโบสถทั์ง้หมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศ

มาเก๊าไดเ้ขา้มาท าการบรูณะใหม่คงเหลอืไวเ้พยีงประตหูนา้และบันไดทางเขา้เพียงเทา่นัน้ ดา้นหลังของโบสถ์

จัดเป็นพพิธิภัณฑท์างดา้นศาสนา น าทา่นชอ้ปป้ิง เซนาโดส้แควร ์ศนูยร์วมสนิคา้มากมาย เสือ้ผา้แฟชั่นสดุชกิ 

ลนิคา้แบรนดเ์นมดังจากทัว่ทกุมมุโลก มากกว่า 300 รา้น ของตกแตง่ ของโบราณ ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

เครือ่งประดับ ถกูใจขาชอ้ปอยา่งแน่นอน หรอืถา้หากใครทีอ่ยา่งน่ังชวิๆ ลองชมิอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 รา้น 

เซนาโดส้แควรม์ีความโดดเดน่อยา่งมาก พื้นถนนปูลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลอนๆ ราวกบัอยูใ่นทอ้งทะเลกวา้ง รวม

ไปถงึรปูทรงอาคารรา้นขายสนิคา้ตา่งๆ มองแลว้โดดเดน่สะดดุตา หากแมใ้ครทีไ่มอ่ยากชอ้ป แคไ่ดม้าถา่ยรปูกม็ี

ความสขุแลว้ จากนัน้น าทา่นสู ่เวเนเชีย่น (The Venetian Macao) เป็นคาสโินคอมเพล็กซข์นาดใหญส่ดุ

ของมาเกา๊ทีม่โีซนคาสโินทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รวมทัง้ยังเป็นอาคารทีม่พีื้นทีใ่ชส้อยขนาดใหญท่ีส่ดุในเอเชยีดว้ย 

แตส่ ิง่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเวเนเชีย่นส าหรับนักทอ่งเทีย่วท่ัวไปคอืโซนทีเ่ป็นหา้ง ซึง่ออกแบบและตกแตง่ให ้

เหมอืนกบัสไตลเ์มืองเวนสิของประเทศอติาล ีซึง่สรา้งออกมาไดส้วยงามและน่าตืน่ตาตืน่ใจจนมีชือ่เสยีงไปท่ัว

โลก บรรยากาศในโซนหา้งของเวเนเชีย่นเรยีกวา่ Grand Canal Shoppes อยูท่ีด่า้นขา้งของโซนคาสโินซึง่จะ

แยกสว่นกันชัดเจนแตจ่ะมีทางเดนิเชือ่มถงึกันได ้ภายในหา้งจะมีรปูรา่งคลา้ยกับตัว U ทีม่ีคลองไหลผ่านกลาง

ทางเดนิซึง่จะมบีรกิารเรอืพายกอนโดลา่ (Gondola) ทีม่ทีัง้คนจีนและฝรัง่คอยพายเรอืพาเราไปวนรอบๆ พรอ้ม

กับการพูดคยุรอ้งเพลงไปดว้ยกัน สว่นเพดานจะทาสแีละใหแ้สงเหมือนกบัเป็นทอ้งฟ้า รา้นตา่งๆภายในหา้ง



 

คอ่นขา้งหลากหลาย ทัง้ของกนิของใชต้า่งๆ รวมทัง้รา้น Lord Stow Bakery ทีเ่ป็นรา้นขายทารต์ไขช่ือ่ดังทีส่ดุ

เจา้หนึง่ของมาเกา๊อยูด่ว้ย 

 

 

 

 

 

 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

**พเีรยีด 28 ตุลาคม 2561 – 24 มนีาคม 2562** 

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD765 

***ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง

จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได*้** 

19.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

************************ 

**พเีรยีด 25 มนีาคม – 27 ตุลาคม 2561** 

19.50 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่FD765 

***ไม่มีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้ไปและกลับ และสายการบนิแอรเ์อเซยีไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง

จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได*้** 

21.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 **ในกรณทีีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ ไม่เกนิ 20 กโิล / ทา่น 

 คา่ประกันอุบัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 คา่วีซา่กรุป๊แบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถท าคนืไดใ้นกรณีลกูคา้ทีม่วีีซา่อยูแ่ลว้และส าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

กรณทีีท่าง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซา่กรุป๊ 144 ชั่วโมง ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ในกรณีลกูคา้แจง้ยกเลกิการเดนิทาง ทางเราขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่า่

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้) 

อตัราคา่บรกิารลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ไม่รวมในค่าทัวร)์ เรอื 1 ล า สามารถน่ังไดไ้ม่เกนิ 4 ท่าน 

 ผูใ้หญ ่- Mop128 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 550 – 650 บาท 

 เด็ก - Mop98 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 450 – 550 บาท 

 Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงนิไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนีรว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจีนทกุเมือง (ฮอ่งกง มาเกา๊ จูไห ่เซนิเจิน้)ก าหนดให ้

มีการประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้ก ในนามของรา้นรัฐบาล คอื บัวหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 

รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ 

ทัง้ส ิน้  และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจีนทกุเมอืง ทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

× ทปิไกดแ์ละคนขับรถ ทา่นละ 120 หยวน / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 36 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 

 กรณกีรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมีการการันตมัีดจ าทีน่ั่ง

กับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วีซา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    **ส าคัญ!! บรษัิทฯ ท าธรุกจิเพื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศฮอ่งกงโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและฮอ่งกง เซนิเจิน้ จูไห ่ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางหัวหนา้ทัวรแ์ละมัคคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้** 

 ในกรณทีา่นเดนิทางเป็นครอบครัว ณ วันเดนิทางหากทีม่ีทา่นใดทา่นหนึง่ไม่สามารถเดนิทางได ้ตอ้งเปลีย่นหอ้งจาก 

TWN / TRP / DBL เป็นหอ้งพักทา่นเดยีว (SINGLE) ลกูคา้จะตอ้งเสยีคา่ชารจ์พักเดีย่วดว้ยตัวทา่นเอง **ราคา

หอ้งพักเดีย่วทา่นละ 3,500 บาท 

 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มีการ คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต๋ั้วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเทา่นัน้ 

 ลกูคา้ทีม่วีีซา่จนีและสามารถใชเ้ดนิทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดนิทางทีร่ะบ ุกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่หร้บัทราบกอ่นการท า

จองทัวร ์แตทั่ง้น้ี บรษัิทไม่มกีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทีม่วีีซา่จนีทกุกรณ ีPASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 21 คนขึน้ไป 



 

 ในกรณทีีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสัิย หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสัิย เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบัุตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบัุตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณทีีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสัิย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เน่ืองจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณทีีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮ่องกง 


