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ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดือนกนัยำยน 2560 – ธันวำคม 2561 ( 3 วนั 2 คืน ) 
 

วนัแรก           สนำมบินสุวรรณภูมิ – มำเก๊ำ -  ปำรีสแห่งแห่งเอเชีย  

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

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

ก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
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 พาท่านเดินทางสู่เกำะไทปำ พาท่านชมความสวยงามของแสงสียามค ่าคืนของอาณาจกัร
ลาสเวกสัแห่งเอเชีย เกาะไทปา รวมแหล่งสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอลงัการ อาทิ The 
Venetian , City of Dream, The Pasisian , Whnn Palace Cotai , Studio City,Galaxy 
Macau ฯลฯ ใหท่้านไดเ้ลือกถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก .... 

 The Parisian Macao โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊า เปิดข้ึนใน ธีมโรแมนติ
กแห่งกรุงปารีส โดยจ าลองหอ ไอเฟสขนาดคร่ึงหน่ึงของของจริงมาไวด้า้นหนา้ 
และท่านยงัสามารถข้ึนไป ชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและ วิวเมืองมาเก๊าได ้(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขึน้ชมววิบนหอไอเฟล 
ช้ัน 37 และช้ัน 7  รำคำ ผู้ใหญ่ 188 MOP  

                  เดก็ 158 MOP เฉพำะช้ัน 7  ผู้ใหญ่ 118 เดก็ 88 MOP //เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี )  
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ สไตล์โปรตุเกส ณ ภัตตำคำร // หลงัอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พกั Eastern Asia Hotel หรือ

เทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง           อสิระให้ท่ำนช้อปป้ิง + ถ่ำยรูป + วดัดวง ณ แหล่งคำสิโน 

 เกำะมำเก๊ำ เป็นคาบสมุทรทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มีพ้ืนท่ีติดกบัเมืองจูไห่ และ อยูห่่างจากฮ่องกง
ประมาณ 60 ก.ม. โดยมาเก๊า ประกอบดว้ยคาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน นักแชะ ....มาเก๊า มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นสถานท่ีท่ีเป็นมรดกโลกท่ีอยูใ่นบญัชียเูนสโกหลายแห่งของมาเก๊าแลว้กต็ามท่ีน่ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวอีกเยอะซ่ึงบาง
แห่งเป็นสถานท่ีโบราณและบางแห่งเป็นสถานท่ีใหม่ การผจญภยั ความสนุกสนาน สมัผสักบัวฒันธรรมและศาสนา 
ธรรมชาติและสตัวป่์า โอกาสท่ีจะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมและชุมชนอ่ืนๆ ทุกมุมของเมืองท่ีไม่สามารถหาไดท่ี้ใดในโลก
อีกแลว้ ท าใหทุ้กนาทีในมาเก๊าจะเป็นนาทีท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจอยา่งแน่นอน เพลิดเพลินกบัการคน้พบส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ในมา
เก๊า ...อีกทั้ง นักช้อปฯ ....ยงัมแีหล่งช้อปป้ิงสินค้ำแบรดเนม ปลอดภำษ ีมำกมำย ฯลฯ นักชิม ... มำเก๊ำ เคยเป็นเมืองขึน้ของ
ประเทศโปรตุเกส จงึท ำให้มำเก๊ำ เป็นอำหำรและขนมโบรำณสไตล์โปรตุเกส ให้นักชิมได้ชิม นักวดัดวง...มำเก๊ำ ได้สมญำ
นำมว่ำเป็น "ลำสเวกสัแห่งเอเชีย" ด้วย มำเก๊ำมคีำสิโนน้อยใหญ่มำกมำย ให้นักเส่ียงดวงทั้งหลำยได้ลอง โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เดนิทำงไปไกลถึงยุโรป ...****ส ำหรับวนัอิสระ มหัีวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเส้นทำงแนะน ำรำยกำรท่องเที่ยวแก่ท่ำน ***** 

 หลงัอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พกั Eastern Asia Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทอง - วดัเจ้ำแม่กวนอมิ - วิหำรเซนต์พอล – กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำแบบติม๋ซ ำ ณ ภัตตำคำร ....อสิระตำมอธัยำศัย  
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 หลงัอาหารน าท่าน นมสักำรเจ้ำแม่กวนอมิมองทะเล หรือเจ้ำแม่กวนอมิปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค ์มีความ
สูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็น
หนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาส
ท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน  พาท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมท่ีวดัเจ้ำแม่กวนอิม ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ความเก่าแก่และความ
งดงามของสถานท่ีแห่งน้ีท าใหเ้กิดต านานเล่าขานอยูห่ลายเร่ือง....พาท่านชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยก
ยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล พาท่านแวะชิมร้ำนขนมข้ึนช่ือของมาเก๊า  . 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร....น าท่านเดินทางสู่ The Venetian ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย ภายใน
พร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน 
ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท่้านไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพ่ือล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมให้
ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศการล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนด์
คาแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตาราง
ฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไม่รวมค่านัง่เรือ)  

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนโดยสำรรถบัสของโรงแรมเวเนเช่ียนเดินทำงสู่สนำมบิน  
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิน NX882  บริกำรอำหำรบนเคร่ือง  
20.50น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิำพ.. 

อตัรำค่ำบริกำร*** ไม่มีรำคำเดก็*** 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  พกัเดีย่ว 

17-19, 18-20, 25-27 ก.ย.60 

11,555.- 3,500.- 16-18, 18-20, 25-27, 26-28, 29-31 ต.ค., 30 ต.ค.-01 พ.ย.60 

01-03,02-04,05-07,06-08,08-10,12-14,13-15,15-17 พ.ย.60 
19-21, 20-22, 22-24, 26-28, 27-29, 29-31 พ.ย.60 

28-30 ต.ค.60 12,055.- 4,000.- 
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04-06, 09-11, 11-13, 16-18, 18-20, 23-25, 25-27พ.ย.60 
30 พ.ย.-02 ธ.ค.60 

06-08,07-09,10-12,11-13,13-15,14-16,16-18 ธ.ค.60 

22-24, 23-25 ต.ค.60 
12,555.- 4,500.- 

04-06 , 05-07 ธ.ค.60 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดินทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 

 
 

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทปิไกด์ หัวหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ  1,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง ***ช ำระพร้อมค่ำทวัร์ 
 

 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
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* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความล่าชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือใหท่้านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเท่ียว ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักา
และเวยีดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวซ่ีาต่อสถานทูตจีน
และสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วี
ซ่า 1,200 บาท 
 

   บริษทัฯ มีประกนัอุบัตเิหตุทุกที่น่ัง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 

****โปรแกรมกำรเดนิทำงสำมำรถสลบัปรับเปลีย่นได้*** 
ทั้งนีย้ดึถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่สุด 
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