


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมาเกา	-	เมืองจูไห	-	กงเปย	-	ตลาดใตดิน
กงเปย

พักที่
ZHONGSHAN
HUI	CHANG
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
3	ดาว

2 ถนนคูรัก	-	เมืองจูไห	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	รานหยก
-	การแสดงน้ําพุเตนระบํา

พักที่
ZHONGSHAN
HUI	CHANG
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
3	ดาว

3
มาเกา	-	กงเปย	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	กระเชา	Guia	fortress	-	ปอมเกีย	-
วิหารเซนตปอล	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิมปราค
ทอง	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	THE	PARISIAN	-	สนามบินมาเกา	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

16	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿8,799 ฿10,799 ฿8,799 ฿3,500



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4

เคานเตอร	N	สายการบิน	AIR	MACAU	(NX)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
11.35	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบิน	AIR	MACAU	เที่ยวบินที่	NX885	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
15.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	เมืองที่ไดชื่อวาเป็นดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ	ผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานเดินทางสู	จูไห	โดยรถโคชปรับอากาศ	ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของ

ทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45-60นาที	เมืองจูไห	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน
“จูไห”	ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”

จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ตลาดใตดินกกเป ย	เป็นยานชอปป้ิงที่ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	มีสินคาใหทานได
เลือกซื้อมากมาย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....เป าฮ้ือ+ไวนแดง
พักที	่ZHONGSHAN	HUI	CHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500

เมตร)	

ตลาดใตดินกกเปย	เป็นยานชอปป้ิงที่ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	มีสินคาใหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย

เป็นตลาดที่อยูชั้นใตดินของเมืองจูไห	ตลาดที่น่ีจะคลาย	ๆ	มาบุญครองบานเรา
ที่จูไหจะเป็นเมืองเล็ก	ๆ	จึงไมคอยมีมลพิษ	สภาพแวดลอมจึงสวยงาม	สะอาด
และอากาศบริสุทธิม์าก	ที่น่ีก็เหมือนหางชอปป้ิงขนาดเล็ก	มีทั้งรานเสื้อผา
รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	และสินคาอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่สําคัญของที่น่ี
ราคาถูกมากเพราะวามีสินคาที่น่ีทําเลียนแบบจากจีน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....เปาฮ้ือ+ไวนแดง
	พักที่	ZHONGSHAN	HUI	CHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทาน	ผานชม	ถนนคูรัก	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไหไดทําไวขึน้

เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย
นําทานชมสัญลักษณของเมืองจูไหที่มีชื่อเรียกวา	จูไหฟิชเชอรเกิรล	หรือ	หวีหน่ี	รูปป้ันสาวงามกลางทะเล

สูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล	ใหทานอิสระถายรูปกันตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานสู	วัดผูถอ	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณนมัสการเจาแมกวนอิม	เพื่อความ

โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองคเพื่ออายุยืน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานบัวหิมะ	ยาสามัญประจําบานที่มีชื่อเสียง	มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม,	น้ํารอนลวก

เป็นตน
นําทานแวะ	รานผาไหม	ที่ขึน้ชื่อของประเทศของจีน	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม	เชน	ผาหม

เสื้อผา	รองเทา	เป็นตน
นําทานชม	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
จากน้ันนําทาน	ชมโชวน้ําพุเตนระบํา	ที่อลังการ	ประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ	อาทิ	เหินหาวสูสวรรค

เตนระบํา	น้ําพุอลังการงานสรางที่ไมไดเคยเห็นมากอน	โดย	ใชเวลาแสดงประมาณ	10	นาที	(	เน่ืองจากเป็น
โชวกลางแจง	หากเกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	ฝนตก	ฟารอง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการ
เปลีย่นแปลงโดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZHONGSHAN	HUI	CHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	"จูไห"	ไดรับยกยองจาก
สหประชาชาติใหเป็น	"เมืองมหัศจรรย	แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน"
สัญลักษณของเมืองจูไห	คือ	"หวี่หน่ี"	เป็นรูปป้ันนางฟาถือไขมุก	ซึ่งยื่นออกไป
ในทะเล	และยังมีถนนคูรัก	เป็นถนนซึ่งอยูริมชายหาดที่รัฐบาลจูไหไดตกแตง
ภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน

หรือหวีหน่ี	เป็นสัญลักษณของเมืองจูไห	เป็นหินแกะสลักตั้งเดนสงาอยูริมทะเล
บริเวณอาวเซียงหู	มีลักษณะเป็นรูปของหญิงสาวสวย	ขนาดใหญมีความสูงถึง
8.7	เมตร	และมีน้ําหนักถึง	10	ตัน	ที่มือถือไขมุกไวโดยยกขึน้เหนือศีษระ	ซึ่งรูป
สลักน้ีสรางขึน้ตามนิทานพื้นบานของเมืองจูไห

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

การแสดงน้ําพุเตนระบํา	บริเวณดานหนาของ	โรงแรม	Wynn	Hotel	ที่เป็นที่
กลาวขานดานความสวยงามอลังการ	ทั้งแสง	สี	เสียง	ยามคํ่าคืน	ใหทานไดตื่น
ตาตื่นใจ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ZHONGSHAN	HUI	CHANG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



โชวน้ําพุเตนระบํา	เน่ืองจากเป็นโชวกลางแจง	หากเกิดเหตุสุดวิสัย	เชน	ฝนตก	ฟารอง	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการเปลีย่นแปลงโดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	มาเกา	โดยรถโคชปรับอากาศ	ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของ

ทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45-60นาที
นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	เป็นวัดใหญและเกาแกมาก	ที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษ

ที่	13	ภายในวัดสัมผัสไดถึงความศักดิสิทธิ	และมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ	ชาวจีนที่ดูมีเสนหใน
แบบฉบับของชาวจีน	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็นองคเจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจา
สาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม
จากน้ันนําทาน	โดยสารกระเชา	สู	ปอมเกีย	มรดกโลก	GUIA	FORTRESS	ปอมสรางขึน้เมื่อคศ.	1622

ปอมแหงน้ีเป็นสัญลักษณใหทราบวาเมื่อในสมัยอดีต	เป็นสถานที่เตือนความทรงจําของคนโปตุเกสวาที่น่ีมีการ
แยงชิงทั้งฮอลันดา	และโปตุเกส	เพื่อจะครอบครองในสถานที่เรียกวา	“มาเกา”	ในปัจจุบัน	ประกอบดวยตัว
ประภาคารที่สราง	คศ.1864	สูง	91	เมตร	นับเป็นประภาคารแหงแรกในเอเชียตะวันออก	สถานที่แหงน้ียังมีที่
เก็บอุปกรณเตือนพายุสมัยกอนและยังใชจนถึงทุกวันน้ี
ใหทานไดชมทัศนียภาพมุมสูงของมาเกา	ที่ทานไมเคยไดสัมผัสอยางแนนอน	และเป็นสถานที่สามารถชมวิว

มุมสูงของเมืองมาเกา	ที่สวยงามที่สุด	และทานไดชมประวัติศาสตรมาเกาที่มีเรื่องเลาจากอดีต	ทุกวันน้ี
ประภาคารแหงน้ีก็ยังสองแสงสวางและยังไมเคยที่จะดับ	(ปอมเกียปิดทุกวันจันทร)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานขนมพื้นเมือง	อาทิเชน	ทองมวนไสหมูหยอง,	ทองพับไสหมูหยอง,	คุกกี้แอลมอล,	ขนมเบี้ย,

มะนาวโปรตุเกส,	หมูหวาน,	ทอปฟ่ีนม	ฯลฯ	ซึ่งเป็นขนมที่ขึน้ชื่อของเมืองมาเกา
นําทานชม	โบสถเซนตพอล	ซากโบสถที่มีชื่อ	ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนไดรับการยกยองใหเป็น

อนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
นําทาน	ผานชมองคเจาแมกวนอิมริมทะเล	เป็นองคเจาแมกวนอิมปรางคทองสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคม

ทรงดอกบัว	มีความสูง	18	เมตร	หนักกวา	1.8	ตัน	เป็นองคเจาแมกวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหวางจีนกับ
โปรตุเกส	ซึ่งพระพักตรเป็นพระแมมารีโปรตุเกส	สรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาในโอกาสสงมอบเกาะ
มากาคืนใหกับจีน	เพื่อคนใหรุนหลังไดระลึกถึง
นําทานเดินทางสู	THE	VENETIAN	ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหความบันเทิง	และเป็น

สถานที่ชอปป้ิง	พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา	350	ราน	ที่เปิดพรอมใหบริการแกทาน	ใหทานได
สัมผัสกับภัตตาคาร	กวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบ	พรอมใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการ
ลองเรือเวนิสที่อิตาลี	สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส	เดอะแกรนดคาแนลชอปสตั้งอยูใจกลางโรงแรม
เดอะเวเนเชี่ยน	มาเกา	รีสอรท	โอเต็ล
จากน้ันนําทานเดินทางสู	THE	PARISIAN	ใหทานไดสัมผัสกับเมืองจําลองของฝรั่งเศสเมืองปารีส
ชมหอไอเฟลจําลอง	หามพลาด!!	กับมุมถายรูปสวยๆของที่น่ีเพลินเพลิดกับเสนหและความโรแมนติคของ

เมืองปาริสแหงเอเชีย	(ไมรวมคาใชจายในการขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล)

ชวงคํ่า	
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูสนามบิน
19.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	AIR	MACAU	เที่ยวบินที่	NX882	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.00	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

ตลาดใตดินกกเปย	เป็นยานชอปป้ิงที่ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	มีสินคาใหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย

เป็นหน่ึงในวัดใหญที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันเป็นจํานวนมาก	สรางขึน้ใน
ศตวรรษที่	13	ใหทานไดขอพร	เรื่องการเงิน	เพื่อใหเงินทองไหลมาเทมา
สําหรับคนปีชงขอพรไมใหเกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง	เพราะวัดแหงน้ีเป็นวัด
ใหญและเกาแกมากที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	13	ภาย	ใน
วัดสัมผัสไดถึงความศักดิส์ิทธิแ์ละมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ
ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน	ซึ่งภายในวัดแหงน้ีมีพระพุทธรูปที่
ชาวมาเกาเคารพนับถืออยูหลายองค	ไมวาจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา	3
ยุค	ที่มีประดิษฐานอยูดวยกัน	3	องค	ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธ
ศาสนาที่วา	มี	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตมีพระยูไล	ที่คนมาเกาใหความเคารพ
นับถือมากราบไหวขอพรกันเยอะ	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็น	องค
เจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหม
อยางงดงาม

กระเชา	Guia	fortress	ใชสําหรับการขึน้	ปอมเกีย	หากนักทองเที่ยวขึน้กระเชา
น้ี	ทานจะไดสัมผัส	เนินเขาเกียครอบครองพื้นที่สวนมากของคาบสมุทรมาเกา
และยอดเนินเขาก็มีวิวทิวทัศนที่สวยที่สุดในเมือง	เชน	แมน้ําเพิรลและเกาะ
ตางๆ	ที่อยูรอบๆ	หากคุณผานประตูสวนดอกไม	(Avenida	Sidónio	Pais)	คุณ
จะเจอรถกระเชาซึ่งจะพาคุณขึน้ไปดานบนพรอมทั้งใหคุณไดเห็นทัศนียภาพ
ทั้งหมดบนเนินเขา

ปอมปราการเกีย(Guia	Fortress)	เป็นปอมปราการเกาแกที่ตั้งอยูในจุดที่สูง
ที่สุดของมาเกา	ทําใหมองเห็นวิวไดทั่วทั้งบริเวณเมือง	ทะเล	ไปจนถึงประเทศ
จีน	สรางขึน้ตั้งแตปี	1622	โดยชาวโปรตุเกส	ที่ดานบนยังหลงเหลือโบสถเล็กๆ
Chapel	of	Our	Lady	of	Guia	ที่ยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณอยูดวย	ซึ่งภายในมี
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบที่ใชสีวาดไปบนปูนที่ยังเปียกอยู(frescoes)ที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงของทวีปเอเชีย	โดยมีทั้งที่เป็นสไตลโปรตุเกสและ
สไตลจีน	ซึ่งเป็นเทคนิคการสรางงานศิลปะแบบโบราณ	และติดกับตัวอาคาร
ของโบสถจะมีหอประภาคารสีขาวสูง	15	เมตร	ที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศจีนอยูดวย	ใชสําหรับเฝาระวังขาศึกและการเตือนภัยจากสถาพอากาศ
ดวย	นอกจากน้ีก็จะมี	สมอเรืออันใหญ	ปืนใหญ	และจุดชมวิวดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นรูปป้ันขนาดใหญของเจาแมกวนอิม	ซึ่งหันหลังใหทะเล	และยืนอยูบนโดม
ดอกบัวขนาดใหญ	ตั้งอยูริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองค	มีความสูง	18
เมตร	และมีน้ําหนักมากถึง	1.8	ตัน	ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัว	ภายในฐาน
รูปป้ันเป็นพิพิธภัณฑแสดงประวัติความเป็นมา	นอกจากเป็นพิพิธภัณฑแลว	ยัง
เป็นพื้นที่ที่ใหประชาชนเขามาน่ังสมาธิ	ถือไดวาเป็นสถานที่ซึ่งชาวมาเกานิยม
เขามาพักผอนหยอนใจมากที่สุดอีกแหงหน่ึง	และวัตถุประสงคในการสรางน้ัน
เนืองมาจากเป็นเจาแมกวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับ
มาเกา	ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

The	Parisian	Macao	ตั้งอยูใจกลางเขต	Cotai	ในมาเกา	มีหางสรรพสินคา
หรูหรา	สระวายน้ํากลางแจงและสวนน้ํา	โรงแรมในธีมฝรั่งเศส	มีแบบจําลอง
ขนาดครึ่งสวนของหอไอเฟลที่เป็นสัญลักษณ	มีบริการนวดผอนคลายและ
ทรีทเมนทที่ศูนยสปาในสถานที่	มีทางเดินใตหลังคาจาก	The	Parisian	Macao
ไปยัง	Cotai	Expo	ซึ่งใชเวลาเดินประมาณ	10	นาที	จากโรงแรมแหงน้ี	ใชเวลา
เดินทางโดยรถยนต	6	นาทีไปยังทาเรือ	Macau	Ferry	Terminal	ใชเวลาเดิน
ทางโดยรถยนตเพียง	10	นาทีไปยัง	Taipa	Ferry	Terminal	และใชเวลาเดินทาง
โดยรถยนต	8	นาทีไปยังสนามบินนานาชาติ	Macau	International	Airport	มี
บริการรถรับสงฟรีจากทาเรือขามฟากหรือสนามบินมายังโรงแรม

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเปาสัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)

ปอมเกีย	ปิดทุกวันจันทร
หอไอเฟลจําลอง	ไมรวมคาใชจายในการขึน้ชมวิวบนหอไอเฟล
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดิน

ทางเพื่อทองเทีย่วเทานัน้
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ

13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

14.	คณะทัวรครบ	15	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	1000	หยวน	คน	/	วัน

16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

17.	โรงแรมที่อยูในรายการเป็นการนําเสนอเทาน้ันเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูใน
ระดับเดียวกันแตอาจจะไมไดอยูในยานเดียวกัน
*กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ

ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก*

1.	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	ในการจอง	ชําระยอดเต็มจํานวน	ภายใน	2	วันหลังการจอง	พรอมสงสําเนา
หนาพาสปอรตใหกับทางบริษทัฯ

2.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ



2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
3.	คาวีซาเขาประเทศจีนแบบ	144	ชั่วโมง	(เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)	กรณีทีว่ีซาเขาประเทศจีนแบบ

144	ชัว่โมงถูกยกเลิกไมวากรณีน้ีใดๆ	ก็ตาม	และมีเหตุตองยื่นวีซาเดีย่วบริษทั	ฯ	ขอเก็บหนังสือเดินทาง
ตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิวพื้นหลังสีขาวเทานัน้จํานวน	2	รุป	พรอมชําระคา
วีซา	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา1,500บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่2,550	บาท
(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)

4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาวีซาจีนและมาเกา	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางชาติทีร่ะบุวาตองยื่นวีซาจีนและมาเกา
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

5.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู
กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1,000	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะ
ออกใหภายหลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง	กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,

ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆา
ตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บ
เน่ืองมาจากอาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน
(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา
เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
ขอควรระวัง!!	หนังสือเดินทางตางชาติ	กรุณาเช็คกับเจาหนาที่ทุกครั้งวาตองทําการยื่นวีซาเขาฮองกง	และมาเกา

หรือไม	**	ทานสามารถสอบถามขอมูลไดที	่การทองเทีย่วฮองกง	โทร.	02-233-7377

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาที่
กอนทุกครัง้
ราคาพิเศษไมรับจอยแลนด	(ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้)
ราคาขางตน	ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนา

ทัวร	ขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน
ราคาเด็กตํ่ ากวา	18	ปี	เก็บเพิ่มจากคาทัวรขางตน	2,000	บาท
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเปา	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา



สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง	(***	กรุปออกเดินทางไดตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	***)

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาททีไ่มคงที)่

**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

ตามนโยบาย	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการ	ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนัก
ทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานขนมพื้นเมือง,	รานบัวหิมะ,	รานหยก,	รานผาไหม,	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุใน
โปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมเขารานชอปป้ิง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาทัวรเพิม่ทานละ	1,000
หยวน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป					เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน									เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน้จริง
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน					เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
5.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปทีมี่การกา

รันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ	เชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร
ทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ


