
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์POPULAR IN MACAUDEC17-FD-W32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

 ชมองค์เจา้แม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ 

 สักการะวดัอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทบัทมิ 

 ช้อปป้ิง เซนาโดส้แควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย 

 เดอะเวเนเชี่ยนโรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า 

 ถนนคู่รัก The Lover’s Roadซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก 

 ชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ยแหล่งช้อปป้ิงศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า 

มาเกา๊ จูไห่3 วนั 2 คืน 

เดินทางเดือน  ต.ค. – ธ.ค. 60 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

 พระราชวงัหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง 

 โชวสุ์ดอลังการ โชวห์ยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน 

 พเิศษ!!! เมนเูป๋าฮื้ อ และไวน์แดง 

วันที่ รายละเอียดการทอ่งเที่ยว ม้ืออาหาร โรงแรม หรือ เทยีบเทา่ 

D1 กรุงเทพฯ– มาเก๊า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า– โบสถ์เซน็ต์ปอล– 

เซนาโด้สแควร์ 

เวเนเชี่ยน– ร้านขนมพ้ืนเมืองมาเก๊า–  จูไห่ 

- / L / 

D 

LANDMARK HOTEL 

OR SML 

D2 จูไห่–ถนนคู่รัก– จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ– ร้านผ้าไหม

จีน– วัดผุ่ถ่อ– ช้องป้ิงกงเป๋ย– พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์หยวนหมิง

หยวน– พิเศษ!!เมนูเป๋าฮ้ือเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง 

B / L / 

D 

LANDMARK HOTEL 

OR SML 

D3 จูไห่ - มาเก๊า– กรุงเทพฯ B / - / 
- 

 

 

***ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์้องถ่ินท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน *** 

***ค่าทิปหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หวัหน้าทัวร*์**   

** แจกน ้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวนัท่ีเดินโปรแกรมทัวร ์ ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ  านวน 25 ท่านขึ้ นไป 

ถ้าผูเ้ดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

ส าคัญมาก!!!กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจ 

ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีใหร้ับทราบ

ก่อนการท าจองทัวร ์ แต่ท้ังนี้  บริษัทไม่มีการลดราคาทัวรใ์นส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนทุกกรณีPASSPORT ตอ้งมี

อายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

พักห้องละ 2 ทา่น 
พักเด่ียว 

หมายเหตุ :ผูเ้ดินทางอายุต ั้งแต่ 2 –18 ปีเก็บค่าทวัรเ์พิม่ท่านละ 4,000 บาท 

12 – 14 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

13 – 15 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

20 – 22 ต.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

21 – 23 ต.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

27 – 29 ต.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

29 – 31 ต.ค. 60 6,900.- 3,500.- 

03 – 05 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 

05 – 07 พ.ย. 60 6,900.- 3,500.- 

10 – 12 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 

12 – 14 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 

17 – 19 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 

19 – 21 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 

24 – 26 พ.ย. 60 8,900.- 3,500.- 

26 – 28 พ.ย. 60 7,900.- 3,500.- 

01 – 03 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

03 – 05 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

08 – 10 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

09 – 11 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

14 – 16 ธ.ค. 60 8,900.- 3,500.- 

17 – 19 ธ.ค. 60 7,900.- 3,500.- 

22 – 24 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

24 – 26 ธ.ค. 60 9,900.- 3,500.- 

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

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 12,900.- 3,500.- 

01 – 03 ม.ค. 61 10,900.- 3,500.- 

ราคาอื่นๆ 

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

2. ผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 2 - 18 ปีเก็บค่าทวัร์เพ่ิมทา่นละ 4,000 บาท 

3. จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบินราคา 4,500 บาท 

4. ราคาทวัร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณทีี่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าวีซ่าหน้าด่าน หรือ  
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04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคาน์เตอร ์1-2 

ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ

บตัรขึ้ นเคร่ือง 

06.35น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า โดยเท่ียวบินท่ี FD760 

***ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้ งไปและกลับ และสายการบินแอรเ์อเชียไม่อนุญาตใหเ้ลือกท่ี

นัง่จะเป็นระบบสุ่มท่ีนัง่ ไม่สามารถรีเควสท่ีนัง่ก่อนได*้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20 น. เดินทางถึงท่ามาเก๊าเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่ หมู่บา้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจี้ ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 

16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีนและมาสรา้งอาณานิคมอยู่

ในแถบน้ีท่ี ส าคัญคือชาว  โปรตุเ กส ได้น าพาเ อาความเจ ริญรุ่งเ รืองท าง ด้านสถ าปัตยกรรมแล ะ

ศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข ้ามาอย่างมากมายท าให ้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ี ม่ีการผสมผสาน 

ระหว่างวัฒนธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกไดว่้าเป็น �ยุโรปใจกลางเอเชีย�มาเก๊า
อยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิรล์ในอดีตมาเก๊าเป็น

วีซ่าเด่ียว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

5. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ทไทยเทา่น้ัน ส าหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามค่าใช้จ่ายสว่นต่าง  

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจา้แม่กวนอิมริมทะเล – วดัอาม่า – โบสถ์เซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร ์- เวเนเช่ียน 

– รา้นขนม –  จูไห่ 
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อาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง400 ปีวิถีชีวิตด าเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทัง่วนั ท่ีโปรตุเกสพลิก

ประวตัิศาสตรด์ ้วยการท าพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัสาธารณรฐัประชาชนจีนเม่ือวนัท่ี  19 ธันวาคม ค.ศ.

1999 นับจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์จากนั้นน าท่านเดินทาง

ชมองค์เจา้แม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สรา้งดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้ งองค์ทีความสูง 1.8 เมตร น ้ าหนัก

ประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองขององคเ์จา้แม่

กวนอิมจะรับก ับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปป้ันเจา้แม่กวนอิมน้ี สรา้งขึ้ นโดยชาวโปรตุเกสครั้งเ ม่ือ

โอกาสท่ีโปรตุเกสคืนฮ่องกงให ้แก่ทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณใ์ห ้กบัคนรุ่นหลังไดช้ม จากนั้ นน าท่าน

เดินทางสู่ วดัอามา่ หรือท่ีคนใหญ่รูจ้กักนัในนามของ เจา้แม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูป

เรือส าเภา เพื่อเป็นสัญลักษณแ์สดงว่าเจา้แม่อาม่าขึ้ นมายนัมาเก๊าเม่ือครั้งอดีต บริเวณหน้าวดัมีรูปป้ันสิงโต

ตั้งอยู่ 2 ตวั ซ้ึงวดัแห่งน้ีจะมีผูค้นไปสักการะตลอดทั้งปีจากนั้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคาร (1) 

น าท่านสู่ โบสถ์เซนตป์อล โบสถ์แห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นราว ค.ศ.1602 ใหค้รั้งแรกท่ีสรา้งเสร็จมีความตั้งใจใช้

เป็นโรงเรียนสอนทางดา้นศาสนาของชาวตะวนัตกในดินแดนท่ีห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้

เกิดเพลิงไหมค้รั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัโบสถ์ทั้งหมด จนเม่ือปี ค.ศ.1991 

ทางประเทศมาเก๊าไดเ้ขา้มาท าการบูรณะใหม่คงเหลือไวเ้พียงประตูหน้าและบนัไดทางเขา้เพียงเท่านั้น 

ดา้นหลังของโบสถ์จดัเป็นพิพิธภัณฑท์างดา้นศาสนา น าท่านชอ้ปป้ิง  เซนาโดส้แควร ์ศูนยร์วมสินคา้

มากมาย เส้ือผา้แฟชัน่สุดชิก ลินคา้แบรนดเ์นมดงัจากทัว่ทุกมุมโลก มากกว่า 300 รา้น ของตกแต่ง ของ

โบราณ ของฝาก ของท่ีระลึก เคร่ืองประดบั ถูกใจขาชอ้ปอย่างแน่นอน หรือถ้าหากใครท่ีอย่างนัง่ชิวๆ ลอง

ชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 รา้น เซนาโดส้แควรมี์ความโดดเด่นอย่างมาก พื้ นถนนปูลาดดว้ยกระเบ้ือง

เป็นลอนๆ ราวกบัอยู่ในท้องทะเลกวา้ง รวมไปถึงรูปทรงอาคารรา้นขายสินคา้ต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุด

ตา หากแมใ้ครท่ีไม่อยากชอ้ป แค่ไดม้าถ่ายรูปก็มีความสุขแล้วจากนั้นน าท่านสู่ เดอะเวเนเช่ียน โรงแรม

คาสิโนสุดหรูของมาเก๊า มีหอ้งรบัรองนักท่องเท่ียวกว่า 1000 หอ้ง  พิเศษ...หากใครอย่างอย่างสัมผสั

บรรยายกาศแบบอิตาลี ตอ้งลองล่องเรือ กอนโดล่า (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบริการล่องเรือ) และมีบ่อนคาสิโน

ท่ีนังเส่ียงโชคจากทั้วโลกมาลองเส่ียงโชค นอกจากนั้นหากใครท่ีไม่อยากเล่นการพนัน ภายใน เดอะเวเน

เช่ียนก็มีรา้นคา้ใหช้อ้ปป้ิงรวมถึงรา้นอาหารใหเ้ลือกของชิมลองทานอีกด้วย  
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น าท่านสู่ รา้นขนมพ้ืนเมืองมาเก๊ารา้นคา้ใหญ่ท่ีรวมส่ิงของพื้ นเมืองท่ีมีเอกลักษณข์องมาเก๊า เช่น ขนมผวัจ๋า 

เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากน้ียังเป็นแหล่งรวมสินคา้น าเขา้จากอเมริกา ออสเตรเลียท่ีราคาถูก เน่ืองจาก

มาเก๊าเป็นเมืองปลอดภาษี ดงันั้นหากใครท่ีรับประทานยาบ ารุงอยู่แล้ว ซ้ือท่ีร้านคา้น้ีจะไดร้าคาถูกเหมือน

ซ้ือท่ีประเทศตน้ทางจริงๆ ตวัอย่างสินคา้ช่ือดังไดแ้ก่ น ้ ามนัตับปลาฉลามทะเลลึกบ ารุ งสมอง และยาบ ารุง

นมผ้ึง ท่ีมีสรรพคุณบ ารุงอายุวฒันะและบ ารุงผิวพรรณใหเ้ต่งตึง หรือครีมรกแกะช่ือดงัท่ีคนไทยนิยมใชบ้ ารุง

ผิวหน้าจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีด่าน กงเป่ย 

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

พกัท่ี Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่ 

 โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วนัก่อน

เดินทาง 

 

วนัท่ี 2 จูไห่ –ถนนคู่รกั – จูไห่ฟิชเชอร ์– รา้นบวัหิมะ – รา้นผา้ไหมจีน –รา้นหยก- วดัผุ่ถ่อ– ชอ้งป้ิงกงเป่ย –พระราชวงั

หยวนหมิง–ชมโชวห์ยวนหมิงหยวน – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮ้ือเสิรฟ์พรอ้มไวน์แดง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 น าท่านผ่านชม ถนนคู่รกั The Lover’s Roadซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทางรฐับาลเมืองจู

ไห่ไดท้ าไวข้ึ้ นเพื่อเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และยงัเป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รกัทั้งหลายจูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ สาว

งามกลางทะเลสัญลักษณข์องเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเลน า

ท่านเย่ียมชม รา้นบวัหิมะเป็นท่ีรูจ้กักนัดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบตัิเหตุรถแก๊สคว า่ท่ีถนนเพชรบุรี เม่ือ 24 

กนัยายน 2533 ครั้งนั้น รฐับาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะอนัมีสรรพคุณรกัษาแผลไฟไหม ้ มาช่วยเหลือผูป่้วยท่ีโดนไฟ

ไหมท้ัว่ตวั จากนั้นมาคนไทยก็รูจ้กัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พรอ้มรบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญ ใหท่้านไดช้มการสาธิตการนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการ

ไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ จากนั้นน าท่านเย่ียมชม รา้นผา้ไหมจีนผลิตภัณฑท่ี์ท าจากไหม ไม่ว่าจะ

เป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการ

ดึงใยไหมรงัแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นหยกสมบตัิล ้าค่าของชาวจีนใครไดค้รอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดยหยก

ธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีน ้าตาลสีเหลืองและสีม่วง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัผูถ่่อ สักการะองคเ์จา้แม่กวนอิม เพื่อเสริมสรา้งความเป็นสิริมงคลใหก้บัชีวิต วดัแห่งน้ีตั้งอยู่

บริเวณเขา มีความย่ิงใหญ่และอลังการมาก เม่ือทุกท่านไหวพ้ระเสริมสิริมงคลใหก้บัตวัท่านเองเรียบรอ้ย ลูกคา้

สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบไดอ้ย่างจุใจชอ้ปป้ิงตลาดกงเป๋ยแหล่งชอ้ปป้ิงศูนยก์ารคา้ติดแอร ์ 5 , 0 0 0  กว่า 

รา้นคา้ มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเท้า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ท่ีน่ีมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหมด สินคา้ของท่ีน่ีมีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซ้ือสินคา้

ของท่ีน่ีจะตอ้งเลือกดูใหด้ี ใหล้ะเอียดก่อน เพราะสินคา้ส่วนมากจะเป็นของก๊อปป้ี และของจีนน าท่านเดินทางสู่ 

พระราชวงัหยวนหมิง พระราชวงัแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นแทนพระราชวงัเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวงัแห่งน้ี 

ถูกสรา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมือง จูไห่ ท าใหส้วนแห่งน้ีโอบล้อมดว้ย ขุนเขาท่ีเขียวชอุ่ม 

และ มีพื้ นท่ีครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง ส่ิง ท่ี

ท าใหส้วน หยวน หมิงแห่งใหม่ มีความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนท่ีเป็นศิลปะ 

แบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน สวน หยวนหมิงใหม่ จึงถือไดว่้าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ  าลองมาจากสถานท่ี 

ในประวตัิศาสตร ์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม ประวตัิศาสตร ์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนน้ีไดเ้ปิดใหบุ้คคลเขา้

ชมตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1997 เป็นตน้มา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหน้าเป็นพื้ นท่ีราบส่ิงก่อสรา้ง

ต่าง ๆ สรา้งขึ้ นเท่าของจริง ในอดีตทุกช้ิน มีมากกว่า 100 ช้ิน อาทิ เสาหินคู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง 

ต าหนักเจิ้ งตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียวจากนั้นน าท่านชม โชวสุ์ดอลังการ โชวห์ยวนหมิงหยวน ท่ีจะบอก

เร่ืองราวประวตัิศาสตรข์องจีนนับตั้งแต่สมยัโบราณ ความเป็นมาผ่านการถ่ายทอดโดยนักแสดงท่ีมีความ

ช านาญ ประกอบกบั แสง สี เสียง ท่ีมีความทันสมยั ซ่ึงทุกท่านจะไดค้วามรูท้างดา้นประวตัิศาสตรพ์รอ้มกบั

ความสนุก ตื่นเตน้กนัไปพรอ้มๆกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ เมนูเป๋าฮ้ือ และไวน์แดง 

         พกัท่ี Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่ 

       โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วนัก่อนเดินทาง 

 

วนัท่ี 3 จูไห่ - มาเก๊า – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊าโดยผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีด่านกงเป่ย 

10.50น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี FD761 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

***ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองทั้งไปและกลับ และสายการบินแอรเ์อเซียไม่อนุญาตใหเ้ลือกท่ี

นัง่จะเป็นระบบสุ่มท่ีนัง่ ไม่สามารถรีเควสท่ีนัง่ก่อนได*้** 

12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้ น)ก  าหนดให ้

มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้ นเมืองใหน้ักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ , ผา้ไหม, ไข่มุก, ใบชา, 

ใยไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทัวร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า 

รา้นรฐับาลทุกรา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบงัคบั

ใดๆ ทั้งส้ิน  และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจาก

ท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / คน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ค่าภาษีสนามบิน 

ภาษีน ้ามนั 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดับเดียวกนั  

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

 เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนไดใ้นกรณีลูกคา้ท่ีมีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าท่ีเกิดขึ้ นตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก  าหนด 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนักระวางกระเป๋า ท่ีเกินจาก 20 กก. ต่อท่าน 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หวัหน้าทัวรแ์ล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ  า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ช าระเงินค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง  

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ  าเต็มจ  านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

ค่ามดัจ  า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได  ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน 

 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี ระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

    **ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศฮ่องกงโดยผิด

กฎหมายและในข ั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้ น จูไห่ ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของ

เจา้หน้าท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางหวัหน้าทัวรแ์ละมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

 ส าหรบัผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   คอนเฟ

ริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 ราคาทัวรใ์ชต้ ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ตอ้งเดินทางไป-กลับตามวนัเดินทางท่ีระบุเท่านั้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  

 ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบก่อนการ

ท าจองทัวร ์แต่ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการลดราคาทัวรใ์นส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่

น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลับ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้ นไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัขึ้ นภาษีน ้ามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตาม

ความเป็นจริง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้

เดินทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรพัย์สินสูญหาย

อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตัิเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง  

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุ

ไว ้ เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็

ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ  าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮ่องกง  


