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ก ำหนดกำรเดินทำง ม.ค.- เม.ย.2560   ( 3 วัน 2 คืน ) 
 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ– จูไห่- สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง 

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ช้ัน 2 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัท
ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองสัมภำระและที่นัง่ 

10.10 น. เหินฟ้าสูม่ำเก๊ำ เที่ยวบินที่ FD 762   
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13.45 น. เดินทางถึง มำเก๊ำ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเกา๊ ต ั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน่ ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม 
ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะ
เช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม 

 
จากนั้น น าทา่นขา้มดา่นสูเ่มืองจูไห่ พาทา่นชม...พระรำชวงัหยวนหมิง แหง่
น้ีถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวงัใหมห่ยวนหมิง ณ กรุงปักก ิง่ พระราชวงัแหง่น้ี 
ถูกสร้างขึ้นใหมอ่ีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห"่ ท าให้
สวนแหง่น้ีโอบลอ้มดว้ยขุนเขาที่เขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเน้ือที่ 1.39 
ตารางกโิลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนที่ราบ 
ส่ิงกอ่สร้างตา่ง  ๆสร้างขึ้นเทา่ของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาป
ขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปกก ิง่ เป็น
ศูนย์กลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงกอ่สร้างตา่ง  ๆกวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสาหินคู ่สะพาน
ขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต  าหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เลี้ยว น ำชม 
อลังกำรโชว์หยวนหมิง ซ่ึงประกอบด้วยกำรแสดงชุดต่ำงๆ อำทิ  เฉียนหลง
ฮ่องเต้ท่องเจียงหนำน พระรำชพิธีปรำบดำภิเษกและกำรละเล่นต่ำงๆ อีกมำกมำย ทั้งสนุกสนำนและได้รับควำมรู้  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  // พักที่ XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันทีส่อง จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้ำนผ้ำไหม                     

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก  
พาทา่นถา่ยรูปคูก่บั สญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมืองจูไห ่บริเวณอา่วเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีช่ือ
เรียกว่ำ “หวีห่นี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไขมุ่ก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ใหท้า่นชมถนนคูร่ัก เป็นถนนซึ่งอยูริ่มชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไหไ่ดต้กแตง่ภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และที่ไดช่ื้อวา่ถนนคูร่ัก เพราะวา่ภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแหง่น ้าไดมี้การน าเกา้อี้  หรือ มา้นัง่ ซึ่งท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เทา่นั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคูร่ัก น า
ทา่นเดินทางสู ่วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจา้แมก่วนอิมซึ่งเช่ือวา่วดัแหง่น้ีได ้สร้างขึ้นเพ่ือเปรียบเสมือนวดั
ที่อยูบ่นเกาะผูถ่อ่ซาน เผื่อใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไหไ่ดส้กัการบูชาขอพรจากองค์เจา้แมก่วนอิม  จากนั้นแวะผอ่น
คลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบ
จกัวาล บัวหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคณุมากมาย ชว่ยรักษา
แผลจากการโดนความร้อนเชน่ น ้าร้อนลวก หรือ น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกดิหนอง
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พองแผลที่โดน  ลวกไดด้ี หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สียจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสิว ฝ้า จุด
ดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั  
น าทา่นกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไหใ่หค้วามนบัถือ ณ วดัไป๋หลิน หรือวดัดอกบัวขำว กราบนมสัการเทพเจา้
แหง่โชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แมก่วนอิม, เทพเจา้ไฉซ่ินเอี๊ยะ (เทพแหง่โชคลาภ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล จากนั้นน า
ทา่น ชมหยก ที่มีป่ีเซี่ยะ สตัว์น าโชคที่ชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ารวย และมีแตโ่ชคลาภ  
พาทา่นสู ่ร้ำนผ้ำไหม อิสระตามอธัยาศยั …. 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ด้วยม้ือพิเศษ ซีฟู๊ ด เป๋ำฮ้ือ + ไวน์แดง ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ำม ช้อปป้ิงตลำดใต้ดินก๊งเป๋ย–มำเก๊ำ -  เจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง – วัดเจ้ำแม่กวนอิม -  วิหำรเซนต์พอล  

                        THE VENETIAN – สนำมบินดอนเมือง  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก    
พาทา่นชอ้ปป้ิงท่ี ตลำดใต้ดนิก๊งเป่ย ตั้งอยูต่ิดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนย์การคา้ติด
แอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้า่นเลือกมากมาย เชน่ สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนด์
เนมชั้นน าตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเลน่ ฯลฯ 
ที่น่ีมีใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเกา๊และฮ่องกง 
เน่ืองจากสินคา้ที่น่ีมีคณุภาพและราคาถูก ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซื้อสินคา้ตามอธัยาศยั   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
น าทา่นเดินทางกลบัสูม่าเกา๊ น าทา่น นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทอง
สมัฤทธ์ิทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดด
เป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจา้แม่
กวนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแมม่ารี ที่เป็นเชน่น้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้น
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เพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ ในโอกาสที่สง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน พาทา่นแวะช็อปป้ิงร้านขนม ของฝากช่ือดงัของ
มาเกา๊  พาทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมที่วดัเจ้ำแม่กวนอิม ที่มีอายุกวา่ 600 ปี ความเกา่แกแ่ละความงดงามของสถานที่
แหง่น้ีชาวมาเกา๊ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัดิ์ สิทธ์ิมากมายหลายพระองค์ เชน่ เจา้แมก่วนอิม,เจา้พอ่
กวนอู,พระสงัคจาย,เจา้แมท่บัทิมฯลฯ....พาทา่นชม วหิำรเซนต์พอล  ซากโบสถ์ที่มีช่ือเสียงออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัิของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลน้ีไดร้ับการยกยอ่งให้
เป็นอนุสาวรีย์แหง่ศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญท่ี่สุดในดินแดนตะวนัออก ..  
สมควรแกเ่วลาพาทา่นสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพดว้ย
ส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานทีช่อ้ปป้ิงร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อม
ใหบ้ริการแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพ่ือลิ้มลองเมนูตา่ง  ๆท่ีทา่นช่ืนชอบ พร้อมใหท้า่นได้
สมัผสักบับรรยากาศการลอ่งเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนด์คาแนลชอ้ปส์
ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา๊ รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเคี้ยว (ไมร่วมคา่นัง่เรือ) 
  **อิสระอำหำรเยน็เพ่ือสะดวกในกำรช้อปป้ิง**  
ไดเ้วลานดัหมาย น าทา่นเดินทางสูส่นามบินมาเกา๊ 

22.25 น. ออกเดนิทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767   
00.15+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

 

 

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

 
 

ควรเตรียมกระเป๋ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ ส ำหรับลำกได้ เพือ่สะดวกแก่กำรเดินทำง 
อัตรำค่ำบริกำร   *** รำยกำรนีเ้ป็นรำยกำรโปรโมรช่ัน ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋ำ *** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  รำคำเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 21 ปี  พกัเด่ียว 
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15-17 ,18-20 ม.ค.60 
12-14,19-21,26-28ก.พ.60 

05-07,12-14,19-21,26-28 มี.ค.60 
6,999.- 2,500.- 

13-15,14-16,20-22 ม.ค.60 
10-12,11-13,17-19,18-20,24-26,25-27 ก.พ.60 
03-05 , 04-06 ,11-13,17-19,18-20 มี.ค.60 

24-26,25-27,31 มี.ค.-02 เม.ย.60 
1-3,2-4,21-23,22-24,23-25 เม.ย.60 

7,777.- 2,500.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่มผีู้ ร่วมคณะไม่ถึง  10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
**รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี-1 ช่ัวโมง** 

@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 
- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ 
- คา่วีซา่กรุ๊ป  
- คา่น ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม 
- คา่ที่พกั  
- คา่น ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 
- คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% คิดจากยอดคา่บริการ 

@ @กรณลีูกค้ำต้องกำรใบก ำกับภำษ@ี @ 
- กรุณาแจง้เซลล์ต ั้งแตก่ารจองและช าระเงิน 
- สง่ช่ือ // ที่อยู ่// เลขที่ผูเ้สียภาษี ที่ถูกตอ้ง 
- ทางบริษทัไมส่ามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด  ้
- ทางบริษทัไมส่ามารถออกใบก  ากบัภาษียอ้นหลงัได  ้
- กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไมส่ามารถออกใบใหมใ่หลู้กคา้ได  ้

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
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- คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์ 
- คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มี)  
- *** คา่ทิปไกด์ทอ้งถิ่น คนขบัและหวัหนา้ทวัร์ตลอดเสน้ทาง 1,000 บาทตลอดเสน้ทาง*** 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเ ป็นราคาโปรโมชัน่ ต ัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท ่านั้น จึงไมส่ามารถยกเลิกได้ หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 

* เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด  ๆทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด  ๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากทา่นไมเ่ขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินทา่นร้านละ 200 หยวน 
 

@ @ กำรยกเลิก @ @ 
1.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั  เกบ็คา่เสียหาย ทา่นละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-13 วนั  เกบ็คา่เสียหายเต็มจ านวน 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเตมิส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนได้ทนักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไมห่กัค ่าใชจ่า่ยใด  ๆทั้งส้ิน 

ถา้ยงัไมมี่การยื่นวีซา่ หรือมีการเสียคา่ใชจ่า่ยอื่นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนได้ทนักอ่นออกตัว๋เคร่ืองบิน แตมี่การยื่นวีซา่ไปแล้วหรือมีคา่ใชจ่า่ย

อื่นใด บริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ที่จา่ยไปลว่งหนา้ตามจริงเทา่นั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ช าระคา่ธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตัว๋ / ต ัว๋ 1 ใบ + สว่นตา่งของภาษีน ้ามันเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก  าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ยอื่น  ๆเฉพาะเทา่ที่ไดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจริง เชน่ คา่วีซา่ เป็นตน้    
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
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รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ที่ยวบางรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บริการคืนได้ / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้ นลงของเงินตรา
ตา่งประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษทัฯ ไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความลา่ชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพ่ือใหท้า่นเกดิประโยชน์และ
ความสุขในการทอ่งเที่ยว 
ตั้งแตว่นั ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ  เนปาล ไนจีเ รีย ปากีสถาน  ศรีลังกาและ
เวยีดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้ง ย่ืนขอวซีา่กอ่นเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไมส่ามารถขอวีซา่ ณ ดา่นตรวจคนเข้าเมอืง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักลา่วท่ีประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า  
ตอ้ง ย่ืนขอวซีา่ตอ่สถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน  กรมการกงสุลท่ีประจ าในตา่งประเทศหรือส านักงานเจ้าหน้าท่ีกระทรวง
การตา่ง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮอ่งกง คา่ใชจ้า่ยย่ืนวซีา่ 1,200 บาท 

 
บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกท่ีน่ัง ๆ ละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 


