
 
 
 

 
 

 
  
 
 

กําหนดการเดินทาง     20-22, 25-27, 26-28, 27-29  มกราคม 2562 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก า – เจ"าแม#กวนอิมปรางค%ทอง – วัดเจ"าแม#กวนอิม -  วิหารเซนต%พอล-   
THE VENETIAN – จูไห#    

04.00  น. คณะพร"อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน%เตอร% สายการบิน แอร%เอเชีย (FD) โดยมีเจ"าหน"าที่จาก
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและที่น่ัง 

06.45  น. เหินฟ�าสู�มาเก า เที่ยวบินที่ FD 775   



10.20  น. เดินทางถึง มาเก า หลังผ�านพิธกีารตรวจคนเข�าเมืองมาเก"า ตั้งอยู�ในเขตมณฑลกวางตุ�ง ชายฝ+,งทะเลด�านตะวนัตกของ
สามเหลี่ยมปากแม�น้ําเพิร2ล มีอาณาเขตติดกับตาํบลก"งเป4ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก"า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม 
ประกอบไปด�วยคาบสมุทรมาเก"า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว�างคาบสมุทรมาเก"ากับเกาะไทปาจะเชื่อม
ถึงกันด�วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก"า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพทีมี่ระยะทาง 4.5 กม 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  
นําท�านเดินทางกลับสู�มาเก"า นาํท�าน นมัสการเจ"าแม#กวนอิมมองทะเลหรือเจ"าแม#กวนอิมปรางค%ทอง สร�างด�วยทอง
สัมฤทธิ์ทั้งองค2 มีความสูง 18 เมตร หนักกว�า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู�บนฐานดอกบัวดูงดงามอ�อนช�อย สะท�อนกับแดด
เปEนประกายเรืองรองเหลืองอร�ามงดงามจบัตา เจ�าแม�กวนอิมองค2นี้เปEนเจ�าแม�กวนอิมลูกคร่ึง คือป+FนเปEนองค2เจ�าแม�
กวนอิม แต�ว�ากลับมีพระพักตร2เปEนหน�าพระแม�มารี ที่เปEนเช�นนีก็้เพราะว�าเปEนเจ�าแม�กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร�างข้ึนเพื่อ
เปEนอนุสรณ2ให�กับมาเก"า ในโอกาสที่ส�งมอบมาเก"าคืนให�กับจีน พาท�านแวะช็อปปHFงร�านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก"า  
พาท�านนมัสการเจ�าแม�กวนอิมทีวั่ดเจ"าแม#กวนอิม ที่มีอายุกว�า 600 ปK ความเก�าแก�และความงดงามของสถานที่แห�งนี้
ชาวมาเก"าให�ความเคารพนับถือเปEนอย�างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค2 เช�น เจ�าแม�กวนอิม,เจ�าพ�อกวนอู
,พระสังคจาย,เจ�าแม�ทบัทิมฯลฯ....พาท�านชม วิหารเซนต%พอล ซากโบสถ2ที่มชีื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
ด�านหลังของโบสถ2มีพิพิธภัณฑ2จดัแสดงประวตัิของโบสถ2 ซ่ึงโบสถ2เซนต2พอลนี้ได�รับการยกย�องให�เปEนอนุสาวรีย2แห�ง
ศาสนาคริสต2ที่ยิ่งใหญ�ทีสุ่ดในดนิแดนตะวันออก ..  
สมควรแก�เวลาพาท�านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห�งใหม�ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร�อมสรรพด�วยสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ให�ความบนัเทิง และสถานที่ช�อปปHFงร�านค�าแบนด2เนมชื่อดังมากมายกว�า 350 ร�าน ที่เปHดพร�อม
ให�บริการแก�ท�าน ให�ท�านได�สัมผัสกับภัตตาคาร กว�า 30 แห�ง เพื่อลิ้มลองเมนูต�างๆ ที่ท�านชืน่ชอบ พร�อมให�ท�านได�สัมผัส
กับบรรยากาศการล�องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาป+ตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนด2คาแนลช�อปส2ตั้งอยู�ใจ
กลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก"า รีสอร2ท โอเต็ล ศูนย2การค�าในร�มสุดหรูพื้นที่กว�าง 1 ล�านตารางฟุต ที่รวมเอาความ
สวยงามแบบเวนสิ สะพานรูปโค�งและลาํคลองคดเค้ียว (ไม�รวมค�านั่งเรือ) 

คํ่า            บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  //จากนัน้ นาํท�านข�ามด�านสู� เมืองจไูห# 
พักที่  XIN  YONG  FA  HOTEL���� หรือเทียบเท#า 

วันท่ีสอง จูไห# - สัญลักษณ%เมืองจูไห# “หว่ีหนี่”  -วัดผู#ถ#อ  -บัวหิมะ - ชมหยก – ร"านผ"าไหม – พระราชวังหยวนหมิง                   

เช"า บริการอาหารเช"า ณ ที่พัก  
พาท�านถ�ายรูปคู�กับ สัญลักษณ2อันสวยงามโดดเด�นของเมืองจูไห� บริเวณอ�าวเซียงหู “จูไห#ฟPชเชอร%เกิร%ล” หรือที่มีชื่อ
เรียกว#า “หว่ีหน่ี” เปEนรูปป+Fนนางฟ�าถือไข�มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ให�ท�านชมถนนคู�รัก เปEนถนนซ่ึงอยู�ริมชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจไูห�ได�ตกแต�งภูมิทัศน2 ได�อย�างสวยงามเหมาะสาํหรับพักผ�อน และที่ได�ชื่อว�าถนนคู�รัก เพราะว�าภายในบริเวณ
ถนนริมชาดหาดแห�งน้าํได�มีการนําเก�าอ้ี หรือ ม�านั่ง ซ่ึงทาํมาสําหรับ 2 คนนั่งเท�านั้น จึงตั้งชื่อว�าถนนคู�รัก นาํท�าน
เดินทางสู� วัดผู#ถ#อ เปEนวัดจนีซ่ึงประดิษฐานองค2เจ�าแม�กวนอิมซ่ึงเชื่อว�าวัดแห�งนีไ้ด� สร�างข้ึนเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู�บน
เกาะผู�ถ�อซาน เผื่อให�ประชาชนชาวเมืองจูไห�ได�สักการบชูาขอพรจากองค2เจ�าแม�กวนอิม  จากนัน้แวะผ�อนคลายความ
เม่ือยล�าด�วยการนวดฝTาเท�าโดยการแช�เท�าด�วยยาสมุนไพรจนีและซ้ือยาครอบจักวาล บัว
หิมะ ของแท� 100% ยาประจําบ�านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช�วยรักษาแผลจาก
การโดนความร�อนเช�น น้าํร�อนลวก หรือ น้ํามัน ช�วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่



โดน  ลวกได�ดี หรือจะทาเพื่อป�องกันผิวไหม�เสียจากการตากแดดเปEนเวลานานและช�วยแก�ป+ญหาสิว ฝ�า จุดด�างดาํบน
ใบหน�าให�หน�าเนียนใส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  
จากนั้นนําท�าน ชมหยก ที่มีปK,เซ่ียะ สัตว2นําโชคทีช่าวจนีเชื่อว�าหากใครมีไว�ในครอบครองแล�วจะรํ่ารวย และมีแต�โชคลาภ 
พาท�านสู� ร"านผ"าไหม อิสระตามอัธยาศัย …. 
จากนั้นพาท�านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห�งนี้ถูกสร�างข้ึนแทนพระราชวัง
ใหม�หยวนหมิง ณ กรุงป+กก่ิง พระราชวังแห�งนี้ ถูกสร�างข้ึนใหม�อีกคร้ัง ณ ใจ
กลางของ "ภูเขาชิลนิ" ในเมือง "จูไห�" ทําให�สวนแห�งนี้โอบล�อมด�วยขุนเขาที่
เขียวชอุ�ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร  
มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด�าน ด�านหน�าเปEนพืน้ที่ราบ สิ่งก�อสร�างต�าง ๆ สร�างข้ึน 
เท�าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร 
ซ่ึงมีขนาดเท�ากับสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เปEนศูนย2กลางล�อมรอบด�วยสิ่งก�อสร�างต�าง ๆ กว�าร�อยชิน้ อาทิ เสาหินคู� สะพาน
ข�ามธารทอง ประตตู�ากง ตาํหนงัเจิ้งต�ากวางหมิง สะพานเก�าเลีย้ว  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ด"วยม้ือพิเศษ ซีฟูRด เปSาฮ้ือ + ไวน%แดง ภัตตาคาร 
พักที่  XIN  YONG  FA  HOTEL���� หรือเทียบเท#า 

วันท่ีสาม วัดไปSหลิน -  ช"อปปPVงตลาดใต"ดินก งเปSย–มาเก า – สนามบินดอนเมือง  

เช"า บริการอาหารเช"า ณ ที่พัก    
นําท�านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ทีช่าวเมืองจูไห�ให�ความนบัถือ ณ วัดไปSหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ�า
แห�งโชคลาภ, เทพเจ�ากวนอู, เจ�าแม�กวนอิม, เทพเจ�าไฉ�ซินเอ๊ียะ (เทพแห�งโชคลาภ) เพื่อความเปEนสิริมงคล  
พาท�านช�อปปHFงที่ ตลาดใต"ดินก งเปYย ตั้งอยู�ติดชายแดนมาเก"า เปEนศูนย2การค�าติด
แอร2 5,000 กว�า ร�านค�า มีสินค�าให�ท�านเลือกมากมาย เช�น สนิค�าก"อปปKFแบรนด2เนม
ชั้นนาํต�างๆ ไม�ว�าจะเปEนเสื้อผ�า รองเท�า กระเป4า นาฬิกา ของเด็กเล�น ฯลฯ ทีน่ี่มีให�
ท�านได�เลือกซ้ือหมดซ่ึงเปEนที่นิยมมากของชาวมาเก"าและฮ�องกง เนื่องจากสินค�าที่นี่
มีคุณภาพและราคาถูก ให�ท�านได�ช�อปปHFงเลือกซ้ือสินค�าตามอัธยาศัย   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  **อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการช"อปปPVง** 
ได�เวลานัดหมาย นําท�านเดนิทางสู�สนามบนิมาเก"า 

22.40 น. ออกเดินทางสู#กรุงเทพ โดยสายการบินแอร%เอเซีย เที่ยวบิน FD767   
00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 
 

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

ควรเตรียมกระเปSาขนาดกะทัดรัด มีล"อ สําหรับลากได" เพ่ือสะดวกแก#การเดินทาง 
 

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิหตุทุกท่ีน่ัง ๆ ละ 1,000,000 บาท 



ค#ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตรุะหว#างการเดนิทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได"*** 
ทั้งน้ียึดถือผลประโยชน2ของลูกค�าเปEนสิ่งสาํคญัที่สุด 

 

อัตราค#าบริการ   *** รายการน้ีเป_นรายการโปรโมช่ัน ไม#มแีจกหมวกกับกระเปSา *** 
 

กําหนดการเดินทาง ผู"ใหญ#  
เด็กอายุ 

ต่ํากว#า 18 ป̀ 
พักเดี่ยว 

20-22, 25-27, 26-28, 27-29  มกราคม 2562 6,888.- 10,088.- 2,500.- 
 

**รายการน้ีทําวีซ#ากรุ ปหน"าด#านแบบ 144 ช่ัวโมง (ไม#มีค#าใช"จ#าย) หากมีการยกเลิกวีซ#ากรุ ป หรือ วซี#าหน"า
ด#าน แบบ 144 ช่ัวโมงน้ี ลูกค"าจะต"องเป_นผู"รับผิดชอบค#าใช"จ#ายส#วนต#างเอง** 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู"ร#วมคณะไม#ถึง 10 ท#าน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม#จัดหัวหน"าทัวร%ร#วมเดินทางในกรณีผู"ร#วมคณะไม#ถึง 15 ท#าน แต#มีไกด%ท"องถิ่น ** 

**รายการนี้จะเข"าร"านรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการท#องเท่ียว แต#ละร"านใช"เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 
ช่ัวโมง** 

 

@ @ อัตรานี้รวม @ @ 
- ค�าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ 

- ค�าบัตรเข�าชมสถานทีต่�างๆ ที่ระบุอยู�ในรายการ 

- ค�าอาหาร-เคร่ืองดื่ม 

- ค�าที่พัก  

- ค�าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต�อท�าน 

- ค�าน้ํามันและประกันวนิาศภัยสายการบนิ YQ, CNTAX 

- ค�าภาษีเงินได�หักคืน ณ ที่จ�าย 3% และค�าภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค�าบริการ  

- วีซ�ากรุ"ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ�ง) 
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช"วีซ#ากรุ ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเกบ็ค#าวีซ#า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ เก็บค#าใช"จ#ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค"าแจ"งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม#คืนค#าทัวร% ไม#ว#ากรณีใดทัง้สิ้น) 
 

@ @กรณีลูกค"าต"องการใบกํากับภาษี@ @ 
 -     กรุณาแจ�งเซลล2ตั้งแต�การจองและชําระเงิน 
 -     ส�งชื่อ // ที่อยู� // เลขที่ผู�เสียภาษี ที่ถูกต�อง 

-     ทางบริษัทไม�สามารถแก�ไขใบเสร็จย�อนหลังให�ได� 



 -     ทางบริษัทไม�สามารถออกใบกํากับภาษีย�อนหลังได� 
 -     กรณีลูกค�าทําใบเสร็จสูญหายหรือชํารุดทางบริษัทไม�สามารถออกใบใหม�ให�ลูกค�าได� 
 

@ @ อัตรานี้ไม#รวม @ @ 
- ค�าอาหาร-เคร่ืองดื่ม และค�าใช�จ�ายส�วนตัวต�างๆ เช�น ค�าซักรีด, ค�าโทรศัพท2  

- ค�าภาษีเดินทาง (ถ�ามี) 

- ***ค#าทิปไกด% หัวหน"าทัวร% และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

- ค#าธรรมเนียมวีซ#าเดี่ยวเข"าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ#ากรุ ป 
แบบ 144 ช่ัวโมง ผู"เดินทางต"องเสียค#าใช"จ#าย ในการทําวีซ#าเพ่ิม ท#านละ 1,500 บาท** 

 
 

@ @ เง่ือนไขการให"บริการ @ @ 

เงื่อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ  
* เนื่องจากราคานี้เปEนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินต�องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน�าตั๋วเท�านั้น จึงไม�สามารถยกเลิกได� หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ"ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
ทั้งหมดหรือบางส#วนให"กับท#าน 

* เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ท�านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทางพร�อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�
อาจเรียกร�องค�าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* กรณีที่กองตรวจคนเข�าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต�างประเทศปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือเข�าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม�คืนค�าบริการไม�ว�ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

* ถ�าหากท�านไม�เข�าร�านช็อป ขอเก็บเงินท�านร�านละ 200 หยวน 
 

เงื่อนไขในการให"บริการ เพ่ิมเติมสําหรับสายการบินแอร%เอเซีย 
1. ผู�จองยกเลิกการเดินทาง แต�สามารถหาผู�เดินทางใหม�มาแทนได�ทันก�อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม�หักค�าใช�จ�ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ�า

ยังไม�มีการยื่นวีซ�า หรือมีการเสียค�าใช�จ�ายอ่ืนใด 
2. ผู�จองยกเลิกการเดินทาง แต�สามารถหาผู�เดินทางใหม�มาแทนได�ทันก�อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต�มีการยื่นวีซ�าไปแล�วหรือมีค�าใช�จ�ายอ่ืน

ใด บริษัทฯ จะหักค�าใช�จ�ายเฉพาะเท�าที่จ�ายไปล�วงหน�าตามจริงเท�านั้น 
3. ผู�จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได�ออกไปแล�ว แต�สามารถหาผู�เดินทางใหม�มาแทนได�ในวันเดิม ผู�ยกเลิกต�องรับผิดชอบ

ชําระค�าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส�วนต�างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ2ที่สายการบินกําหนด และ
บริษัทฯ จะหักค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ เฉพาะเท�าที่ได�จ�ายไปล�วงหน�าตามจริง เช�น ค�าวีซ�า เปEนต�น    

 

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม / การไม�รับประทานอาหารบางม้ือ ไม�เที่ยวบางรายการ ไม�สามารถขอหักค�าบริการ
คืนได� / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าในกรณีที่มีการข้ึนลงของเงินตราต�างประเทศ / 



บริษัทฯ เปEนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษัทฯ ไม�อาจจะรับผิดชอบต�อป+ญหากรณีนัดหยุดงาน 
การเมือง ความล�าช�า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต�ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให�ท�านเกิดประโยชน2และความสุขในการ

ท�องเที่ยว ต้ังแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปEนต�นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา
และเวียดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต�องยื่นขอวีซ�าก�อนเดินทางเข�าเขตปกครองพิเศษมาเก"า 
โดยไม�สามารถขอวีซ�า ณ ด�านตรวจคนเข�าเมือง บุคคลท้ัง 6 ประเทศดังกล�าวท่ีประสงค2จะเดินทางเข�าเขตปกครองพิเศษมาเก"า 
ต�องยื่นขอวีซ�าต�อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจําในต�างประเทศหรือสํานักงานเจ�าหน�าท่ีกระทรวงการ
ต�าง ประเทศท่ีประจํา ณ ฮ�องกง ค�าใช�จ�ายยื่นวีซ�า 1,200 บาท 

 


