
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง   14-17,21-24 มิ.ย. 58       ( 4 วัน 3 คืน ) 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเกา – จูไห  
19.30 น. คณะพรอมกัน ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร N สายการบิน แอรมาเกา พบ

เจาหนาท่ีบริษัทคอยใหการตอนรับ 
21.50 น.  เดินทางสูมาเกา โดยเทีย่วบินที่ NX 881 บริการอาหารบนเครื่อง  
01.40 น.  เดินทางถึง มาเกา ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล มีอาณาเขตติด

กับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดวยคาบสมุทรมาเกา,เกาะไทปา, 
เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันดวยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเกา-ไท
ปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานขามสูเมืองจู
ไห นําทานเขาท่ีพัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 



วันท่ีสอง วัดไปหลิน  – ชมหยก -  “หวี่หนี่” สัญลักษณเมืองจูไห  -โชวหยวนหมงิ 
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ท่ีชาวเมืองจูไหใหความนับถือ ณ วัดไปหลิน หรือ

วัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม, เทพเจาไฉซินเอี๊ยะ (เทพแหงโชคลาภ) 
เพื่อความเปนสิริมงคล...จากนั้นพาทานเดินทางสูรานหยก อิสระใหทานชมผลิตภัณฑท่ีทําจากหยกจีน อาทิ ....พาทาน
ถายรูปคูกับ สัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาวเซยีงหู “จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือที่มีชื่อเรียกวา “หวี่ห
นี่” เปนรูปปนนางฟาถือไขมุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ใหทานชมถนนคูรัก เปนถนนซึ่งอยูริมชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไหได
ตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน และที่ไดช่ือวาถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชาดหาด
แหงน้ําไดมีการนําเกาอี้ หรือ มานั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงตั้งช่ือวาถนนคูรัก.... 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....พาทานชม...พระราชวังหยวนหมิง แหงนี้ถูกสรางขึ้นแทน
พระราชวังใหมหยวนหมงิ ณ กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จู
ไห" ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 
ดาน ดานหนาเปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 
ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยช้ิน อาทิ เสาหินคู 
สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนังเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม อลังการโชวหยวนหมิง ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ อาทิ  
เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ อีกมากมาย ท้ังสนุกสนานและไดรับความรู 
หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก XIANGQUAN HOTEL  หรือเทยีบเทา 

วันท่ีสาม วัดผูถอ –  บัวหิมะ - ชอปปงตลาดใตดนิกกเปย  
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร.... นําทานเดินทางสู วัดผูถอ เปนวัดจีนซึ่งประดษิฐานองคเจาแมกวนอิมซึ่งเชือ่วา

วัดแหงนี้ได สรางขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดท่ีอยูบนเกาะผูถอซาน เผื่อใหประชาชนชาวเมืองจูไหไดสักการบูชาขอพรจาก
องคเจาแมกวนอิม  จากนั้นแวะผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยา
ครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท 100% ยาประจําบานที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความ
รอนเชน น้ํารอนลวก หรอื น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดด ีหรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหม
เสียจากการตากแดดเปนเวลานานและชวยแกปญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ทานดวยมื้อพิเศษ ซีฟูด เปาฮื้อ + ไวนแดง ภัตตาคาร หลังอาหาร  พาทานสู รานผาไหม อิสระ
ตามอัธยาศัย … พาทานชอปปงท่ี ตลาดใตดินกงเปย ตั้งอยูตดิชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติดแอร 5,000 กวา รานคา มี
สินคาใหทานเลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนดเนมชั้นนําตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา 
ของเด็กเลน ฯลฯ ท่ีนี่มีใหทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเปนที่นิยมมากของชาวมาเกาและฮองกง เนื่องจากสินคาท่ีนี่มีคุณภาพ
และราคาถูก ใหทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทานเขาท่ีพัก XIANGQUAN HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่ จูไห – มาเกา - ซิตี้ทัวร –สัมผัส The Venetian – มาเกา – กรุงเทพฯ  
เชา บริการอาหารเชา ณ ท่ีพัก หลังอาหาร...นําทานขามดานสู.นําทาน นมัสการเจาแมกวนอิมมองทะเล หรือเจาแมกวนอิม

ปรางคทอง สรางดวยทองสัมฤทธิ์ท้ังองค มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออน
ชอย สะทอนกับแดดเปนประกายเรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปน
เปนองคเจาแมกวนอิม แตวากลับมีพระพักตรเปนหนาพระแมมารี ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาเปนเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกส



ตั้งใจสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน  พาทานนมัสการเจาแมกวนอิมท่ีวัดเจา
แมกวนอิม ท่ีมีอายุกวา 600 ป ความเกาแกและความงดงามของสถานที่แหงนี้ทําใหเกิดตํานานเลาขานอยูหลายเรื่อง....พา
ทานชม วิหารเซนตพอล ซากโบสถท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภณัฑจัดแสดง
ประวัติของโบสถ ซึ่งโบสถเซนตพอลนี้ไดรบัการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตท่ียิ่งใหญท่ีสุดในดินแดน
ตะวันออกไกล พาทานแวะชิมรานขนมข้ึนชื่อของมาเกา  .. 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....สมควรแกพาทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE 
VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิง่อํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง และเปนสถานที่ชอปปง พบกับรานคา
แบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ท่ีเปดพรอมใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้ม
ลองเมนูตางๆ ท่ีทานชื่นชอบ พรอมใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทส
เคปสีสันสดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปสตั้งอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล  

 ….หลังอาหารนําทานขามดานกลับสูมาเกา เดินทางสูสนามบิน  
18.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินแอรมาเกา เที่ยวบิน NX882  บริการอาหารบนเครื่อง  
19.55 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
ควรเตรียมกระเปาขนาดกะทัดรัด มีลอ สําหรบัลากได เพ่ือสะดวกแกการเดินทาง 

อัตราคาบริการ     
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ ** ไมมีราคาเดก็** พักเดี่ยว 

14-17, 21-24 มิ.ย. 
7,11,14,18,21,25,28มิ.ย.-1ก.ค.58 
2,5,9,12,16,19,23,26,30ก.ค.-2ส.ค.58 
6,13,20,27-30 ส.ค.58 
3-6 ก.ย.58 

8,888 
9,999 
9,999 
9,999 
9,999 

2,900 

** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน ** 
** บรษิัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีไมจัดหัวหนาทัวรรวมเดินทางในกรณีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน แตมีไกดทองถิ่น ** 
**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนาํเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง** 

 

@ @ อัตรานี้รวม @ @ 
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ท่ีระบุอยูในรายการ // คาวีซากรุป // คาน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน 
YQ, CNTAX // คาอาหาร-เครื่องดื่ม // คาท่ีพัก // คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอทาน    

@ @ อัตรานี้ไมรวม @ @ 
คาอาหาร-เครื่องดื่ม และคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด, คาโทรศัพท // คาภาษีเงินไดหักคืน ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
7% คิดจากยอดคาบริการ // คาภาษีเดินทาง (ถามี) // 
*** คาทิปไกดทองถ่ินวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหนาทัวร วันละ 10 หยวน / คน / วัน *** 
 
 



@ @ เงื่อนไขการใหบริการ @ @ 
ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน  
* เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
ท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

* เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

@ @ การยกเลิก @ @ 
1.  ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน  เก็บคาเสียหาย ทานละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  เก็บคาเสียหายเต็มจํานวน 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 6 วัน  เก็บคาใชจายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตรา
ตางประเทศ / บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและ
ความสุขในการทองเที่ยว 
ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตองยื่นขอวีซากอนเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา โดยไมสามารถขอวีซา ณ ดานตรวจคนเขา
เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกลาวที่ประสงคจะเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา ตองยื่นขอวีซาตอสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการ
กงสุลที่ประจําในตางประเทศหรือสํานักงานเจาหนาที่กระทรวงการตาง ประเทศที่ประจํา ณ ฮองกง คาใชจายยื่นวีซา 1,200 บาท 
 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลจากอบุัติเหตุระหวางการเดนิทาง วงเงิน 500,000 บาท 


