
 

 

  
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน  มกรำคม – มีนำคม  2561 
 

วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภูม ิ– มำเก๊ำ – จูไห่ –“หวีห่นี”่ สัญลกัษณ์เมืองจูไห่  

09.00 น. คณะพร้อมกนั ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ N สำยกำรบิน แอร์มำเก๊ำ  
พบเจา้หนา้ที่บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

11.35 น.  เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเที่ยวบินที่ NX 885  บริกำรอำหำรบนเคร่ือง 
15.35 น.     ถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบล

กง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเกา๊-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 พาท่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีช่ือเรียกว่ำ 
“หว่ีหน่ี” เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ที่ทางรัฐบาลจู
ไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพักผ่อน และที่ไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาด
หาดแห่งน ้าไดม้ีการน าเกา้อี้  หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก.... 

ค ่า บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  // หลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พกั FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สอง           บ้ำนเกดิ ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้ำนผ้ำไหม - วดัผู่ถ่อ – บัวหมิะ  -ชมหยก- ช้อปป้ิงตลำดใต้ดนิก๊กเป๋ย   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่  บ้ำนเกิด ดร.ซุนยดัเซ็น ตั้งอยูท่ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้นซุ่ยเฮิงซุน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น 

 



 

ขนาด 32 ตร.ม. บนเน้ือท่ี 400 ตร.ม.  ดา้นนอกเป็นแบบยโุรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน  ซ่ึง ดร.ซุนยดัเซ็น ท่านเป็นคน
ออกแบบโดยตวัท่านเอง  บริเวณโดยรอบๆปลูกตน้ไมร่้มร่ืน ตกแต่งดว้ยหินและบ่อน ้าพุ นอกจากน้ียงัมี หอที่ระลึก ดร.ซุน
ยดัเซ็น สร้างโดยผูท้ี่เคารพนบัถือท่าน สร้างข้ึนเพือ่ให้คนรุ่นหลงัไดรู้้จกัและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็น
บิดาของชาวจีนยคุใหม่ เป็นผูท้ี่มีพระคุณกบัชาวจีน สัญลกัษณ์ของหอท่ีระลึกแห่งน้ีคือรูปป้ันเหมือนของตวัท่าน ท่ีตั้ง อยู่
ทางดา้นหนา้ของพพิิธภณัฑ.์...พาท่านสู่ ร้ำนผ้ำไหม อสิระตามอธัยาศยั … 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ท่ำนด้วยม้ือพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮ้ือ + ไวน์แดง ภัตตำคำร 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแห่งน้ีได ้สร้างข้ึนเพือ่เปรียบเสมือนวดัท่ี

อยูบ่นเกาะผูถ่่อซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไห่ไดส้ักการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แม่กวนอิม  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่  
 จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล “บัวหิมะ” 

ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น ้าร้อนลวก 
หรือ น ้ามัน ช่วยลดการอกัเสบและเกดิหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี้ หรือจะทาเพื่อป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดด
เป็นเวลานานและช่วยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หนา้เนียนใส จากนั้น น าท่านสู่ ร้ำนหยก อิสระให้ท่านชม
ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหยกจีน  .... 

  พาท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ให้ท่านเลือก
มากมาย เช่น สินค้ากอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่น่ีมีให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านไดช้อ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร // หลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พกั FRIEND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สำม  จูไห่ - มำเก๊ำ - ซิตี้ทัวร์ –สัมผัส The Venetian – The Parisian  – กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ทีพ่ัก  
 จากนั้นน าท่านขา้มด่านกลบัสู่เกาะมำเก๊ำ.... 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 น าท่าน นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มคีวามสูง 18 เมตร 

หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงาม
จบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่
มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกส 

 ตั้งใจสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเกา๊ ในโอกาสที่ส่งมอบมาเกา๊คืนให้กบัจีน  พาท่าน
นมสัการเจา้แม่กวนอิมที่วัดเจ้ำแม่กวนอิม ที่มอีายกุวา่ 600 ปี ความเกา่แกแ่ละความงดงามของ
สถานท่ีแห่งน้ีท าให้เกดิต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาท่านชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถท์ี่
มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถม์ีพิพิธภณัฑจ์ัดแสดงประวติัของ
โบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุด
ในดินแดนตะวนัออกไกล พาท่านแวะชิมร้ำนขนมข้ึนช่ือของมาเกา๊  .. 

 สมควรแกพ่าท่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย  



 

 THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และเป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิง พบกบัร้านคา้
แบนดเ์นมช่ือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมให้บริการแกท่่าน ให้ท่านไดส้ัมผสักบัภัตตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อล้ิม
ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านช่ืนชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทส
เคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา๊ รีสอร์ท โอเต็ล  และท่านยงัสามารถ
เดินเที่ยวจาก เดอะ เวเนเช่ียน ไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเกา๊  THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจ าลอง ห้าม
พลาด!! กบัมุมถ่ายรูปสวยๆของที่น่ี  เพลินเพลิดกบัเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริสแห่งเอเชีย  นอกจากน้ียงัมี
ร้านแบรนดเ์นมให้ชอ้ปป้ิง มากกว่า 500 ร้านคา้  ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือใน
กรุงปารีส  และยงัสามารถเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอัดแน่นทุกวนั อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละคร
ใบ้ และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้ งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น ้าพุ เขาวงกต และสระน ้าใสราวกระจก พร้อม
เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆในร้านอาหารเล็กๆกไ็ดเ้ช่นกนั นับเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุง
ปารีสอยา่งแทจ้ริง 

….น าท่าน เดินทางสู่สนามบินมาเกา๊ โดยรถบสัของโรงแรม  
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิน NX882  บริกำรอำหำรบนเคร่ือง  
20.50น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภำพ.. 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  เด็กต ่ำกว่ำ 18 ปี พักเดี่ยว 
07-09, 18-20, 24-26 ม.ค.61 

28 ก.พ.-02 มี.ค.61 
07-09, 11-13, 14-16, 15-17, 19-21, 22-24 มี.ค.61 

25-27, 26-28, 27-29, 28-30, 29-31 มี.ค.61 

6,555.- 9,755.- 3,000.- 

 

**รำยกำรนีท้ ำวซ่ีำกรุ๊ปหน้ำด่ำนแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) หำกมีกำรยกเลกิวซ่ีำกรุ๊ป หรือ วซ่ีำหน้ำด่ำน 
แบบ 144 ช่ัวโมงนี ้ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเอง** 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณท่ีีมีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดนิทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง** 

 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าที่พกั  



 

- ค่าน ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- วซ่ีากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 

     กรณีที่ทำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วีซ่ำกรุ๊ป แบบ 144 ช่ัวโมง ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำ ที่เกิดข้ึนตำมจริง และ ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใด
ทั้งส้ิน) 
 

 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเงินไดห้ักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดนิทำง  
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเดีย่วเข้ำประเทศจีน **ในกรณทีี่ทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลกิวซ่ีำกรุ๊ป 

แบบ 144 ช่ัวโมง ผู้เดนิทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวซ่ีำเพิม่ ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 

 

@ @ เงื่อนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยดุงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกดิประโยชนแ์ละ
ความสุขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักา
และเวยีดนามที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ  ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ



 

ขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพเิศษมาเก๊า ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาต่อสถานทูตจีน
และสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่ 
วซ่ีา 1,200 บาท 

   บริษัทฯ มีประกนัอบุัติเหตุทกุทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอบุัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 
 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 


