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ก ำหนดกำรเดินทำง    เดือนมิถุนำยน  – เดือนพฤศจิกำยน  2561 ( 3 วัน 2 คืน ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   MFM HKG ZUH 3D2N NOV18-FD-W36 

 
 

วันแรก  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

10.20 น.  เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเที่ยวบินที่ FD762   (ไม่ระบุที่นั่ง ) 
13.45 น.  เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหล่ียมปากแม่น้้าเพิร์ล มีอาณาเขต

ติดกับต้าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน 
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้ำแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ท้า
ให้เกิดต้านานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง....พาทา่นชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ง
ศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวันออกไกล  ..อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนำโด้แสควร์ แหล่งช้อปป้ิงหรือย่าน
การค้าที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า 
ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย  
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานท่ีช้อปป้ิงที่แกรนด์ พบ
กับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 
แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี 
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นท่ีกว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและ
ล้าคลองคดเคี้ยว  น้าท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่            

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
น ำท่ำนเข้ำที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่ำ   
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วันท่ีสอง จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลร่ี - อ่าวน้้าตื้น  –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
เดินทางสูท่่ำเรือ โดยสำรเรือสู่เกำะฮ่องกง...น้าท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย 
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE 
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ  
น้าท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันน ำโชค ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธ์ิในด้านของโชค
ลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจ้ีกังหันน้าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่า
ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นน้ี เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้น จากน้ันน้าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น้าท่านเดินทางสู่ “อ่ำวน้ ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งน้ี สวยที่สุดแห่งหน่ึงและยังใช้เป็นฉากถ่ายท้า
ภาพยนตร์หลายเรื่อง น้าท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
ที่บริเวณ ชำยหำด REPULSE  BAY น้าท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหน่ึงครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี....อิสระ
ให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่ำนจิมซำจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นน้า
ชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้้าหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปป้ิงชื่อดัง  
อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือก
ซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ  
อิสระอำหำรค่ ำเพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปปิ้ง  
สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่ เมืองจูไห่    
น ำท่ำนเข้ำที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 
 
 
 

 
 

 

วันท่ีสาม วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  
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จากน้ันพาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มี
ชื่อเรียกว่ำ “หวี่หน่ี” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะส้าหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้้าได้มีการน้าเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งท้ามาส้าหรับ 2 คนน่ังเท่าน้ัน จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก น้าท่าน
เดินทางสู ่วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งน้ีได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดท่ีอยู่
บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม  จากน้ันแวะผ่อนคลายความ
เม่ือยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ้า
บ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้้าร้อนลวก หรือ น้้ามัน ช่วยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด้าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากน้ันชม ร้ำนผ้ำไหมจีน  

เที่ยง              บริกำรอำหำรกลำงวัน  เมนูซีฟู๊ด เป๋ำฮื้อ ณ ภัตตำคำร  
พาท่านท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์น้าโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่้ารวย และมีแต่โชคลาภ  

 พาท่านช้อปป้ิง แหล่งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลำดใต้ดินก๊งเป่ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

                     สมควรแก่เวลำ พำท่ำนเดินทำงกลับสู่มำเก๊ำ 
22.25 น.  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 767  (ไม่ระบุที่นั่ง) 
00.15 น. ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยควำมสุขและควำมประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ ่ เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ป ี พักเดี่ยว 

08-10, 09-11,10-12 ม.ิย.61 
15-17,16-18,17-19,23-25, 24-26, 29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 
30 มิ.ย.-02 ก.ค. // 06-08 ก.ค. // 07-09, 08-10 ก.ย.61 
14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 ก.ย.//25-27 ต.ค.61 
02-04,03-05,09-11,10-12,12-14,16-18,17-19 พ.ย.61 

7,888.- 11,088.- 2,500.- 
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**รำยกำรนี้ท ำวีซ่ำกรุ๊ปหน้ำด่ำนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำหน้ำด่ำน 
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเอง** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่องเท่ียว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง** 

 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
- ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม 
- ค่าที่พัก  
- ค่าน้้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน้้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) 

     กรณทีี่ทำง ตม.จีน ระงับกำรใช้วีซ่ำกรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทำงบริษัทขอเก็บค่ำวีซ่ำ ที่เกิดขึ้นตำมจริง และ ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใด
ทั้งส้ิน) 

@ @กรณีลูกค้ำต้องกำรใบก ำกับภำษี@ @ 
 -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและช้าระเงิน                               - ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง 
       -     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้          - ทางบริษัทไม่สามารถออกใบก้ากับภาษีย้อนหลังได้ 
 -     กรณีลูกค้าท้าใบเสร็จสูญหายหรือช้ารุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้ 
 
 
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) 

- ***ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
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- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน **ในกรณีท่ีทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป 
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรท ำวีซ่ำเพิ่ม ท่ำนละ 1,500 บำท** 
 

 

@ @ เงื่อนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เงื่อนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำกรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน 
 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋ว เครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย

อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ

ช้าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้้ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินก้าหนด และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น   

 
 
 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
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ต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้า
เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน  กรมการกงสุลที่ประจ้าในต่างประเทศหรือ
ส้านักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจ้า ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท 

 
 
 

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 
 
 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลบัปรับเปลี่ยนได้*** 
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด 


