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08.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน 

THAI SMILE พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทคอยให้การต้อนรับ 
10.50  น.  เดินทางสู่มาเก๊า โดยเท่ียวบินท่ี WE670 
14.35  น.  เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้้าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกับต้าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – มาเกา๊ -จูไห่                                         (  -  / - / เย็น  )      
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คาบสมุทรมาเก๊า,  เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกัน
ด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. 
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  พบไกด์ท้องถิ่น 
น้าท่านเดินทางสู่ จูไห่ โดยรถปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย (ผู้เดินทางจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง) 
ประมาณ 500 เมตร ในการข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประมาณ 30 นาที   

 พาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้า
ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นน้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินค้าที่นี่มี
คุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่่า  รับประทานาหารค่่า ณ ภัตตาคาร    
 น่าท่านเข้าท่ีพัก  MINAN  HOTEL / SILVER ART HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น้าท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอ,ู เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริ
มงคล จากนั้นน้าท่าน ชมหยก ที่มีผีซิ่ว สัตว์น้าโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่้ารวย และ
มีแต่โชคลาภ  พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์
เกิร์ล” หรือท่ีมีชื่อเรียกว่า “หวี่หน่ี” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็น
ถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส้าหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อ
ว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้้าได้มีการน้าเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งท้ามาส้าหรับ 2 คน
นั่งเท่านั้น จึงต้ังชื่อว่าถนนคู่รัก....  

 พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
และซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ้าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษา
แผลจากการโดนความร้อนเช่น น้้าร้อนลวก หรือ น้้ามันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้
ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้สิว ฝ้าจุดด่างด้าบนใบหน้าให้หน้า
เนียนใส  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร  

วนัท่ีสองของการเดินทาง        ซิต้ีทวัร ์                                                      (  เชา้  / เท่ียง / เย็น  )      
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น้าท่านเข้าชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ท้าให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วย
ขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมใน
กรุงปักกิ่ง สิ่งที่ท้าให้สวน หยวนหมิงหยวน แห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและ
ตกแต่งที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ซึ่งจ้าลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว 
สวนน้ีได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้า
เป็นพื้นที่รบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้าม
ธารทอง ประตูต้ากง ต้าหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว จากนั้นชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้
แสดงกว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียนหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย 

 เย็น                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  มื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 
 น่าท่านเข้าท่ีพัก  MINAN  HOTEL / SILVER ART HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถโค้ช (ประมาณ 30นาที)  

น้าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า  เป็นวัดเก่าแก่ เป็นต้นก้าเนิดชื่อเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาลพระพุทธมีแต่ อาม่า
หรือเจ้าแม่ทับทิมอยู่ทั้งสามศาล 
น้าท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และ 
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล 
สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกท้าลายถึงสองครั้ง ในปี1595 และ1601 ตามล้าดับจนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี  
1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถกูท้าลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า 
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียว 
เท่านั้นในโลก  พาท่านแวะชิมร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า  
สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN  

วนัท่ีสามของการเดินทาง     จูไห่ – มาเก๊า– กรุงเทพฯ       (  เชา้  / เท่ียง / -  )     

                                                     (  เชา้  / เท่ียง / เย็น  )      
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 ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็นสถานที่ช้อปปิ้ง พบกับร้านค้าแบรนด์
เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อ
ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบิน WE671 
17.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ  

******************************************* 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 ก่าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 
ท่านละ 

เด็ก ไม่มีเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ท่านละ 

พักท่านเดียว 

เพิ่ม 

7-9,14-16  กรกฎาคม 7,555.- 7,555.- 2,000.- 

21-23,28-30 กรกฎาคม 7,999.- 7,999.- 2,000.- 

4-6,11-13,25-27 สงิหาคม 7,999.- 7,999.- 2,000.- 

 
การท่องเท่ียวประเทศจีน(ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวดังกล่าวคือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ร่ี เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม  300 หยวน / ร้าน / คน ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม   ค่าตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ-มาเก๊า-กรุงเทพ / ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้้ามัน // ค่า
ประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าวีซ่ากรุ๊ป//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่า
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รถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินก้าหนดท่านละ 20 
กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

** อัตรานี้เป็นราคาส่าหรับวีซ่ากรุ๊ปเข้าจูไห่เท่านั้น หากสถานทูตจีน 
ยกเลิกการท่าวีซ่ากรุ๊ป เปลี่ยนเป็นท่าวีซ่าเดี่ยวในเล่ม ณ วันท่ีเดินทาง  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,500 บาท** 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถ คนละ 700 บาท/ท่าน(ไม่รวมหัวหน้าทัวร์)// 
 // ค่าท้าหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่ พาสปอร์ตไทย //ค่าน้้าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก้าหนด//ค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ 
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่ก้าหนดไว้ 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่้ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่้ากว่า 2 หน้า 
 
เงื่อนไขการจอง  
1.ช้าระมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันที่จอง พร้อมส่งเอกสารการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่ บริษัทฯ   มิ
เช่นน้ันขอสงวนสิทธ์ตัดที่นั่งให้กับลูกค้าท่านอื่น 
2.ช้าระส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช้าระไม่ครบจ้านวนทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
3.เมื่อท่านช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ 
4.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
  

 
หมายเหตุ  
1. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 20 ท่าน มี 
    หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง 
     การเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  
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3. เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูก 
    ปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี   
4. ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์ 
     หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ 
      ท่องเที่ยวต่างๆ 
5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง 
    บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลเป็นพิเศษ นั่งรถเข็น (WheelChair),เด็ก,ผู้สูงอายุ,มีโรคประจ้าตัว เพื่อให้สะดวกใน 
    การเดินทางท่องเที่ยวท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น 
    หมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

 


