
#13608 ทัวรจีน มาเกา จูไห 3 วัน 2 คืน เวเนเช่ียนรีสอรท
สวนสาธารณะซุนยัดเซน บิน FD
ทัวรจีน มาเกา จูไห เจาแมกวนอิมริมทะเล โบสถเซ็นตปอล เซนาโดสแควร รานยา
สมุนไพร รานเยื้อไผ วัดฝูโถว สวนหยวนหมิงหยวน รานหยก ถนนคูรัก ชอปปง
ตลาดกงเปย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิม
ปรางทอง) - วิหารเซนตปอล - เซนาโดสแควร - รานขนมพ้ืนเมืองมาเกา - เดอะ เวเนเชียน
มาเกา

  

Jingjing
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

2 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ) - รานผลิตภัณฑจากไผ
- วัดผูโถวซ่ือ - สวนหยวนหมิงหยวนจูไห   

Jinjiang
Inn
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 รานหยกจีน - ถนนคูรัก - หวีหน่ี (จูไหฟิชเชอรเกิรล) - หลอหวู ชอปป้ิง เซ็นเตอร - ทา
อากาศยานมาเกา - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65
฿17,888 
฿16,999

฿20,888 
฿19,999

฿20,888 
฿19,999

฿3,000

20 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65
฿18,888 
฿17,999

฿21,888 
฿20,999

฿21,888 
฿20,999

฿3,000

10 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 ฿15,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿3,000

11 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66 ฿15,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿3,000

8 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66 ฿20,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,000

21 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 ฿16,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿3,000

28 ก.พ. 66 - 2 มี.ค. 66 ฿16,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมาเกา - เจาแมกวนอิ
มริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง) - วิหารเซนตปอล - เซ
นาโดสแควร - รานขนมพื้นเมืองมาเกา - เดอะ เวเนเชียน มาเกา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 2 เคานเตอรสายการบินแอร
เอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน

06.40 น. ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD760/FD775 (บนเครื่องมีบริการขายอาหารและ
เครื่องด่ืม)

หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD775: ดอนเมือง-มาเกา-ดอนเมือง 06.45-
10.20

10.20 น. เดินทางถึงสนามบินมาเกา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผานการตรวจเอกสารและสัมภาระในการ
เขาเมือง

นําทานสู “มาเกา”เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ

จากนั้น สักการะเจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซ่ึงประเทศโปรตุเกส
สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน

บาย

นําทานไปยัง ซากประตูโบสถเซนตปอล ปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกาเซนาโดสแควร ซ่ึงโดดเดนดวยพ้ืน
ถนนท่ีปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคล่ืนลอมรอบดวยสถาปัตยกรรมสไตลโปรตุเกส อิสระใหทานไดเดินเท่ียวและแวะซ้ือ
สินคาท่ีมีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย

จากนั้นนําทานแวะซ้ือขนมพ้ืนเมืองมาเกา ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายท่ีขึ้นชื่อ...

นําทานชมThe Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพักผอนถายรูปและชม
ความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซ่ึงแบงเป็นโซนตางๆ หรือ
ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยูในรายการราคาทานละ120เหรียญ)

ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนท้ังสิ้นและ
ควรแตงกายสุภาพ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ เปาฮ้ือ + ไวนแดง

เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะทางระหวางดาน
ประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจูไห
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จูไห”ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”

พักท่ี: Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานมาเกา

เจาแมกวนอิมริมทะเล (องคเจาแมกวนอิมปรางทอง)

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม ซ่ึงหันหลังใหทะเล และยืนอยูบนโดมดอกบัว
ขนาดใหญ ตั้งอยูริมทะเล สรางดวยทองสัมฤทธิท้ั์งองค มีความสูง 18 เมตร และมีน้ํา
หนักมากถึง 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว ภายในฐานรูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑ
แสดงประวัติความเป็นมา นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีใหประชาชนเขามา
น่ังสมาธิ ถือไดวาเป็นสถานท่ีซ่ึงชาวมาเกานิยมเขามาพักผอนหยอนใจมากท่ีสุดอีกแหง
หน่ึง และวัตถุประสงคในการสรางนั้นเนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ
สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสท่ีสงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

วิหารเซนตปอล

เซนาโดสแควร

รานขนมพื้นเมืองมาเกา

เดอะ เวเนเชียน มาเกา

 บาย

เป็นซากปรักหักพังของศาสนสถานคาทอลิกสมัยศตวรรษท่ี 17 เคยเป็นโบสถและ
โรงเรียนเซนตปอล ปัจจุบันซากปรักหักพังเป็นหน่ึงในจุดสังเกตท่ีรูจักกันดีท่ีสุดของ
มาเกา ในปี 2005 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนอยางเป็นทางการวาเป็นสวนหน่ึงของศูนย
ประวัติศาสตรแหงมาเกาซ่ึงเป็นมรดกโลก

เป็นจตุรัสท่ีอยูในเขตเซของเมืองมาเกา และเป็นสวนหน่ึงของศูนยประวัติศาสตรยูเนส
โกมรดกโลกมาเกา ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นจัตุรัสรูปสามเหล่ียม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 3,700 ตาราง
เมตร จัตุรัสแหงน้ีตั้งชื่อตาม Leal Senado สถานท่ีนัดพบสําหรับชาวจีนและโปรตุเกส
ในศตวรรษท่ี 16 ถึง 18 สวนใหญของอาคารรอบจตุรัสเป็นสไตลยุโรป ท่ีน่ีเป็นหน่ึงใน
สถานท่ีเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนมาเกา

ใหชมและเลือกซ้ือของกินพ้ืนเมืองตางๆ อยางทารตไข ของฝากขึ้นชื่อของมาเกา และหมู
แผน หมูหวาน ของมาเกากลับไปฝากคนท่ีบานได

เป็นคาสิโนขนาดใหญท่ีออกแบบสไตลอิตาลี ภายในมีอาหาร ท่ีพักและกิจกรรมใหทํา
มากมาย และตัวบริการตางๆ นั้นนับวาอยูในระดับ High End สุดๆ เลยทีเดียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เปาฮ้ือ + ไวนแดง



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น - ศูนยสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณ) -
รานผลิตภัณฑจากไผ - วัดผูโถวซ่ือ - สวนหยวนหมิงหยวน จู
ไห

สายการบินแอรเอเซีย เท่ียวบินท่ี FD760 บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม

หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD775: ดอนเมือง-มาเกา-ดอนเมือง 06.45-
10.20

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

The Venetian Resort ไมอนุญาตใหเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 21 ปี เขาไปภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพ
ใดๆภายในคาสิโนท้ังสิ้นและควรแตงกายสุภาพ

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Jingjing Inn Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

แวะถายรูปสวยๆกับสวนสาธารณะซุนยัดเซ็น จุดแวะพักของนักทองเท่ียวท่ีมาจูไห เป็นจุดพักผอนเดินเลน ถายรูป สุดชิว
ของนักทองเท่ียว ชมดอกไมนานาพันธุ

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรจีน รานเย้ือไผ เพ่ือฝากคนท่ีทานรัก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทานสู วัดผูโถว นมัสการองคสังกระจายเพ่ือความอุดมสมบูรณ นมัสการเจาแมกวนอิม เพ่ือความโชคดี นมัสการองค
อมิตรพุทธเจาเพ่ือการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา 4 พระองค เพ่ืออายุยืนนาน

จากนั้นนําทานสูพระราชวังหยวนหมิงหยวน ท่ีมีสวนคลายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแหงน้ี ถูกสราง
ขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไหทําใหสวนแหงน้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี
1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเป็นพ้ืนท่ีราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น
ภายในสวนมีทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี: Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 3 รานหยกจีน - ถนนคูรัก - หวีหน่ี จูไหฟชเชอรเกิรล - หลอหวู
ชอปปง เซ็นเตอร - ทาอากาศยานมาเกา - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น

รานสมุนไพร (ยาแผนจีนโบราณและบัวหิมะ)

รานผลิตภัณฑจากไผ

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญแหงหน่ึงในมาเกาตรงใกลๆ กับเขตท่ีเขาจูไห ถูกสรางขึ้น
เพ่ืออุทิศใหแก ดร.ซุน ยัด เซ็น ผูกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคใหม ซ่ึงครั้งหน่ึง
เคยมาพํานักอาศัยอยูในมาเกา โดยรูปป้ันของดร.ซุน ยัด เซ็น ตั้งอยูบริเวณประตูทางเขา
ดานหนา ภายในสวนรมรื่นไปดวยแมกไมนานาพันธ มีสนามเด็กเลน บอน้ําตกจําลอง
สนามหญาเอนกประสงค สระน้ํา สวนหยอมแบบจีน และอ่ืนๆ

ในรานสมุนไพรและยาแผนจีนโบราณนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติตางๆ ท่ีนาสนใจหลายชนิด
แตชนิดท่ีอยากแนะนําท่ีสุดนั้นมีชื่อวา "เปาซูหลิง" ซ่ึงรูจักกันในนาม "บัวหิมะ" ยาประจํา
บานท่ีมีชื่อเสียง ท่ีคนไทยนิยมซ้ือไปเป็นของฝากกลับบาน

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดผูโถวซื่อ

สวนหยวนหมิงหยวนจูไห

 บาย

เป็นวัดท่ีผูคนมักจะมาสักการะองคเจาแมกวนอิม เพ่ือเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหแก
ชีวิต วัดแหงน้ีตั้งอยูบริเวณเขามีความย่ืงใหญอลังการมาก อีกท้ังเป็นวัดท่ีคนจูไหนิยมมา
สวดมนตขอให กิจการงานกาวหนา

สวนหยวนหมิงแหงน้ีถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวัง
แหงน้ีถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหง
น้ีโอบลอมดวยขุนเขาท่ีเขียวชอุม ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมี
ขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง เป็นศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตางๆ กวารอย
ชิ้น สวนหยวนหมิงถือไดวาเป็นสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงจําลองมาจากสถานท่ีใน
ประวัติศาสตร มีคุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาโรงแรม ณ ท่ีพัก

ชมสินคาพ้ืนเมืองของเมืองจูไห อาทิเชน หยก ฯลฯ

แวะถายรูปท่ีถนนคูรัก (The Lover Road) และ สาวงามหว่ีหน่ี ซ่ึงเป็นถนนเลียบชายหาดท่ีแสนจะโรแมนติกซ่ึงทาง
รัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจและยังเป็นท่ีนิยมของบรรดาคูรักท้ังหลาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นําทุกทานเท่ียวชม โรงละครหอยไขมุก หรือ Zhuhai Opera House สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมท่ีเมืองจูไห ใหนักทอง
เท่ียวไดถายรูปเป็นท่ีระลึกดานนอก ลักษณะเดนเป็นรูปเปลือกหอยไขมุก วิวติดทะเล แสง สี รอบๆโรงละคร ภายในยังมีโรง
ละครสําหรับการแสดงโชว (ไมรวมโชว) และภายในมีศูนยการคาตางๆ ใหทุกทานไดเพลินเพลินอีกดวย

จากนั้นใหทานชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ีตลาดใตดินกงเปยเสมือนเดินอยูใน LOWU CENTRE ทานจะสนุกสนานกับการ
ตอรองสินคาราคาถูกท้ัง กระเปา กอปป้ีแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซ้ือเสื้อผา ถุงเทา รองเทา เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง

สมควรแกเวลา เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเปย ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง (ระยะ
ทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ 45-
60 นาที

ค่ํา

22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเกาเพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD767 (บน
เครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม)

หมายเหตุ: เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD787: มาเกา-ดอนเมือง

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

รานหยกจีน

ถนนคูรัก

หวีหนี่ (จูไหฟชเชอรเกิรล)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หยก (Jade) คือชื่อท่ีใชเรียกหินซ่ึงเป็นอัญมณีอันล้ําคามากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะชาวจีน
ถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาท้ังมวล

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมบนสายถนนสวยงามสุดโรแมนติกของจูไห เพราะมีการจัด
เตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับคูรักมากท่ีสุด

เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเลบริเวณอาวเซียงหู มี
ลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย ขนาดใหญมีความสูงถึง 8.7 เมตร และมีน้ําหนักถึง 10
ตัน ท่ีมือถือไขมุกไวโดยยกขึ้นเหนือศีษระ ซ่ึงรูปสลักน้ีสรางขึ้นตามนิทานพ้ืนบานของ
เมืองจูไห

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ โรงละครหอยไขมุก (ไมรวมโชว)

เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เปล่ียนเป็นไฟลท FD787: มาเกา-ดอนเมือง

สายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD767 บนเครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องด่ืม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หลอหวู ชอปปง เซ็นเตอร บาย

เป็นแหลงดึงดูดนักชอปป้ิงของเซินเจ้ิน นักชอปป้ิงสวนใหญจะเรียกท่ีน่ีวา "มาบุญครอง
ของเมืองจีน" ท่ีน่ีจะเหมือนมาบุญครองบานเรา มีท้ังหมด 5 ชั้น ขางในจะมีสินคาพ้ืน
เมืองมากมาย ท้ังกระเปา เสื้อผา รองเทา ซ่ึงเป็นสินคาเลียนแบบแบรนดเนมสารพัดย่ีหอ
ชื่อดังๆ ท้ังนั้น ไมวาจะเป็น กุชชี่ อามาน่ี หลุยส วิตตอง เวอรซาเช แอรเมส ปราดา ฯลฯ

ทาอากาศยานมาเกา

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเขตปกครองพิเศษมาเกา ซ่ึงมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของ
ตัวเอง ท่ีไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ หรือฮองกง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได
 

การชําระเงิน
ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 5,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินคาทัวรแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 

เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

คาวีซากรุปแบบ 144 ชั่วโมง (ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาท่ีมีวีซาอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น)

กรณีท่ีทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซากรุป 144 ชั่วโมง  ทางบริษัทขอเก็บคาวีซาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ ์
เก็บคาใชจายท้ังหมด

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส Economy class 30 กิโล / เอมิ
เรตส Business class 40 กิโล / ฮองกงแอรไลน 20 กิโล / คาเธยแปซิฟิค 30 กิโล/ แอรมาเกา 20 กิโล คาประกันวินาศภัยเครื่อง
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บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการ
เดินทาง เป็นตน

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป
 

วีซา
พาสปอรตของผูท่ีเดินทางตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ตลอดทริป

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 5,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ชวงเทศกาลวันสงกรานต  ทานละ 6,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

หากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 300
หยวน, เหรียญฮองกง / คน / ราน

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
 เน่ืองจากสายการบินแอรมาเกา ไมสามารถทําการ REFUND ได

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
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2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


