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ก ำหนดกำรเดินทำง    เดือนสิงหำคม 2560 – ธันวำคม 2561 ( 3 วัน 2 คืน ) 
 

วันแรก           สนำมบินสุวรรณภูมิ – มำเก๊ำ -  ปำรีสแห่งแห่งเอเชีย  

09.00 น. คณะพร้อมกนั ทา่อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ N สำยกำรบิน แอร์มำเก๊ำ  
พบเจา้หนา้ที่บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

11.35 น.  เดนิทำงสู่มำเก๊ำ โดยเที่ยวบินที่ NX 885  บริกำรอำหำรบนเคร่ือง 
15.35 น.     ถึง มำเก๊ำ ต ั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลี่ยมปากแมน่ ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบล

กง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเกา๊-ไทปา 
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์PRO CHIC CHIC 3D2N DEC17-NX-W36 

 พาทา่นเดินทางสูเ่กำะไทปำ พาทา่นชมความสวยงามของแสงสียามค ่าคืนของอาณาจกัร
ลาสเวกสัแหง่เอเชีย เกาะไทปา รวมแหลง่สถาปัตยกรรมที่สวยงามอลงัการ อาทิ The 
Venetian , City of Dream, The Pasisian , Whnn Palace Cotai , Studio City,Galaxy 
Macau ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ลือกถา่ยรูปไวเ้ป็นที่ระลึก .... 

 The Parisian Macao โรงแรมแหง่ใหมล่า่สุดของเกาะมาเกา๊ เปิดขึ้นใน ธีมโรแมนติ
กแหง่กรุงปารีส โดยจ าลองหอ ไอเฟสขนาดคร่ึงหน่ึงของของจริงมาไวด้า้นหนา้ 
และทา่นยงัสามารถขึ้นไป ชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและ วิวเมืองมาเกา๊ได ้(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขึ้นชมววิบนหอไอเฟล 
ช้ัน 37 และช้ัน 7  รำคำ ผู้ใหญ่ 188 MOP  

                  เดก็ 158 MOP เฉพำะช้ัน 7  ผู้ใหญ่ 118 เดก็ 88 MOP //เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี )  
ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ สไตล์โปรตเุกส ณ ภัตตำคำร // หลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พัก Eastern Asia Hotel หรือ

เทียบเท่ำ 
 

วันทีส่อง           อิสระให้ท่ำนช้อปป้ิง + ถ่ำยรูป + วัดดวง ณ แหล่งคำสิโน  

 เกำะมำเก๊ำ เป็นคาบสมุทรทางตอนใตข้องมณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน มีพ้ืนที่ติดกบัเมืองจูไห ่และ อยูห่า่งจากฮอ่งกง
ประมาณ 60 ก.ม. โดยมาเกา๊ ประกอบดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊ เกาะไทปา เกาะโคโลอาน นกัแชะ ....มาเกา๊ มีแหลง่ทอ่งเที่ยวที่
เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่อยูใ่นบญัชียูเนสโกหลายแหง่ของมาเกา๊แลว้กต็ามที่น่ียงัมีสถานที่ทอ่งเที่ยวอีกเยอะซึ่งบาง
แหง่เป็นสถานที่โบราณและบางแหง่เป็นสถานที่ใหม ่การผจญภยั ความสนุกสนาน สมัผสักบัวฒันธรรมและศาสนา 
ธรรมชาติและสตัว์ป่า โอกาสที่จะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมและชมุชนอื่น  ๆ ทุกมุมของเมืองที่ไมส่ามารถหาไดท้ี่ใดในโลก
อีกแลว้ ท าใหทุ้กนาทีในมาเกา๊จะเป็นนาทีท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจอยา่งแนน่อน เพลิดเพลินกบัการคน้พบส่ิงแปลก  ๆใหม่ๆ  ในมา
เกา๊ ...อีกทั้ง นกัช้อปฯ ....ยงัมีแหล่งช้อปป้ิงสินค้ำแบรดเนม ปลอดภำษี มำกมำย ฯลฯ  นกัชิม ... มำเก๊ำ เคยเป็นเมืองขึ้นของ
ประเทศโปรตเุกส จึงท ำให้มำเก๊ำ เป็นอำหำรและขนมโบรำณสไตล์โปรตเุกส ให้นกัชิมได้ชิม นกัวดัดวง...มำเก๊ำ ได้สมญำ
นำมว่ำเป็น "ลำสเวกัสแห่งเอเชีย" ด้วย มำเก๊ำมีคำสิโนน้อยใหญ่มำกมำย ให้นกัเส่ียงดวงทั้งหลำยได้ลอง โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เดนิทำงไปไกลถึงยโุรป ...****ส ำหรับวนัอิสระ มีหัวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเส้นทำงแนะน ำรำยกำรท่องเที่ยวแก่ท่ำน *****  

 หลังอำหำรน ำท่ำนเข้ำที่พัก Eastern Asia Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วันทีส่ำม  นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง - วัดเจ้ำแม่กวนอิม - วิหำรเซนต์พอล – กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำแบบติม๋ซ ำ ณ ภัตตำคำร ....อิสระตำมอัธยำศัย  
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 หลงัอาหารน าทา่น นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมมองทะเล  หรือเจ้ำแม่กวนอิมปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิทั้งองค์ มีความ
สูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามออ่นชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองค์น้ีเป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองค์เจา้แมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์เป็น
หนา้พระแมม่ารี ที่เป็นเชน่น้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊ ในโอกาส
ที่สง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน  พาทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมที่วดัเจ้ำแม่กวนอิม ที่มีอายุกวา่ 600 ปี ความเกา่แกแ่ละความ
งดงามของสถานที่แหง่น้ีท าใหเ้กดิต านานเลา่ขานอยูห่ลายเร่ือง....พาทา่นชม วหิำรเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีช่ือออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถ์มีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัิของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลน้ีไดร้ับการยก
ยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรีย์แหง่ศาสนาคริสต์ท่ียิ่งใหญท่ี่สุดในดินแดนตะวนัออกไกล พาทา่นแวะชิมร้ำนขนมขึ้นช่ือของมาเกา๊  . 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร....น าทา่นเดินทางสู ่The Venetian ลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชีย ภายใน
พร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงร้านคา้แบนด์เนมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน 
ที่เปิดพร้อมใหบ้ริการแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพ่ือลิ้มลองเมนูตา่ง  ๆท่ีทา่นช่ืนชอบ พร้อมให้
ทา่นไดส้มัผสักบับรรยากาศการลอ่งเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนด์
คาแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเช่ียน มาเกา๊ รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนที่กวา้ง 1 ลา้นตาราง
ฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเคี้ยว (ไมร่วมคา่นัง่เรือ)  

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนโดยสำรรถบสัของโรงแรมเวเนเช่ียนเดนิทำงสู่สนำมบิน  
19.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิน NX882  บริกำรอำหำรบนเคร่ือง  
20.50น. ถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิำพ.. 

อัตรำค่ำบริกำร*** ไม่มีรำคำเด็ก*** 
ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  พกัเด่ียว 

06-08, 10-12, 11-13, 13-15, 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 

09-11, 16-18, 23-25ก.ย.60 12,055.- 4,000.- 
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28-30 ต.ค.60 

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 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่มผีู้ ร่วมคณะไม่ถึง  10 ท่ำน ** 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 
@ @ อัตรำนี้รวม @ @ 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ที่ระบุอยูใ่นรายการ 
- คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม 
- คา่ที่พกั  
- คา่น ้าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 

 
 

@ @ อัตรำนี้ไม่รวม @ @ 
- คา่อาหาร-เคร่ืองดื่ม และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์  
- คา่ภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ที่จา่ย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% คิดจากยอดคา่บริการ  
- คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  1,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง ***ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ 
 
 

 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 

เง่ือนไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
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* เน่ืองจากราคาน้ีเ ป็นราคาโปรโมชัน่ ต ัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท ่านั้น จึงไมส่ามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด  ๆทั้งส้ิน ถ้ำกรณียกเลิ ก หรือเปลี่ ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใด  ๆทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด  ๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากทา่นไมเ่ขา้ร้านช็อป ขอเกบ็เงินทา่นร้านละ 200 หยวน 
 

@ @ หมำยเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ที่ยวบางรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บริการคืนได้ / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้ นลงของเงินตรา
ตา่งประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษทัฯ ไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหากรณี
นดัหยุดงาน การเมือง ความลา่ชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพ่ือใหท้า่นเกดิประโยชน์และ
ความสุขในการทอ่งเที่ยว ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากสีถาน  ศรีลงักา
และเวยีดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้งยื่นขอวซี่ากอ่นเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ โดยไม่สามารถ
ขอวซีา่ ณ ด่านตรวจคนเข ้าเมือง บคุคลท ัง้ 6 ประเทศดงักล่าวทีป่ระสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ ตอ้งยื่นขอวซีา่ต่อสถานทตูจีน
และสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลทีป่ระจ าในตา่งประเทศหรือส านักงานเจ้าหน้าทีก่ระทรวงการตา่ง  ประเทศทีป่ระจ า ณ ฮ่องกง คา่ใชจ่้ายยื่นวี
ซา่ 1,200 บาท 
 

   บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกท่ีน่ัง ๆ ละ 1,000,000 บาท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 
 

****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปล่ียนได้*** 
ท้ังนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส่ิงส ำคัญท่ีสุด 

 


