


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมาเกา	-	มาเกา	-	กงเปย	-	เมืองจูไห	-	ตลาดใต
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เทา

2 ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	วัดผูโถวซื่อ	-	มาเกา	-	กงเปย	-	THE
PARISIAN

พักที่
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Parisian
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เทา

3 THE	PARISIAN	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ
องคเจาแมกวนอิมปราคทอง	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-	THE
VENETIAN	MACAU	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ธ.ค.	60	-	15	ธ.ค.	60 ฿12,911 ฿12,911 ฿12,911 ฿8,000



ชวงเชา
09.30	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	4

เคานเตอร	Nสายการบินแอรมาเกาโดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระใหกับทาน
11.35/12.15	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบินแอรมาเกา	เทีย่วบินที	่NX885

ชวงบาย
15.25/16.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลาทอง

ถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)
นําทานเดินทางสูตัวเมือง	มาเกา	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกาเป็นเพียง

แคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตน
ศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปัตยกรรมและศิลป
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเป็น	“ยุโรปใจกลางเอเชีย”
มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝ่ังทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรลในอดีตมาเกาเป็น

อาณานิคมของโปรตุเกส	นานถึง	400	ปี	จนกระทั่งวันที่19	ธันวาคม	ค.ศ.1999	โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกา
คืนใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน	นับจากน้ันมาเกาไดกลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณ
แตยังคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ
เดินทางสูจูไหโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง

(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใช
เวลาในการเดินประมาณ	45-60นาทีเมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ	1	ใน	5	ของประเทศจีน	“จูไห”	ไดรับการ
ยกยองจากสหประชาชาติใหเป็น	“เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสู	ตลาดใตดินกงเป ยหรือตลาดใตดิน	แหลงชอปป้ิงแหลงใหญของเมืองจูไหมีสินคามากมายให

ทานเลือกซื้อ	อาทิเชน	โทรศัพทมือถือ,	เกมสบอย,	MP3,	MP4,	กระเปา,	รองเทา,	เสื้อผาตามแฟชั่นตามฤดูกาล
ในชวงน้ัน,	ผลไม,	อาหาร	และขนม	ฯลฯ
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Phoenix	Valley	Hotel	หรือเทีย่บเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500
เมตร)

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

ตลาดใตดินกกเปย	เป็นยานชอปป้ิงที่ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	มีสินคาใหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Phoenix	Valley	Hotel	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานน่ังรถชมทิวทัศนของ	ถนนคูรัก	THE	LOVER’S	ROAD	ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมน

ติก	ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน	ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ	และที่ไดชื่อวาถนน
คูรัก	ก็เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ีไดมีการนําเกาอี้	หรือมาน่ังซึ่งทํามาสําหรับ	2	คนน่ัง
เทาน้ัน	จึงไดชื่อวาถนนคูรัก	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคูรัก
ผานชม	สาวงามหวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู	เป็น

รูปแกะสลักสูง	8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเลและนําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ	เพื่อฝาก
คนทีท่านรัก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําทานชมสินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห	อาทิเชน	ใบชา	หยก	ครีมไขมุก	ผาไหม	ฯลฯ	เพื่อฝากคนที่

ทานรัก
จากน้ันนําทานสู	วัดผูโถว	นมัสการองคสังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ	นมัสการเจาแมกวนอิมเพื่อความ

โชคดี	นมัสการองคอมิตรพุทธเจาเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจา	4	พระองค	เพื่ออายุยืนนาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อ	+	ไวนแดง
สมควรแกเวลา	เดินทางสูมาเกาโดยรถโคชปรับอากาศผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป า

สัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500	เมตร)	ในการเดินทางขามดานและผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการเดินประมาณ	45-60	นาที
นําทุกทานเขาพักรีสอรทหรู	"The	Parisian	Macao"	เสนหแหงใหมและสรางความโรแมนติกแบบฉบับในกรุง

ปารีสขนาดจําลอง	ความมหัศจรรย	และกลิ่นอายของ	"นครแหงแสงไฟ"	อยางกรุงปารีสมาสูมาเกาดวย	รีสอรท
แบบครบวงจร	แหงใหมน้ีจะเพิ่มความอลังการใหกับเมืองรีสอรทอยาง	Sands	Resorts	ดวยหองพักและหองสวีท
สุดหรูราว	3,000	หอง	พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน	อาทิ	หองประชุม	รานอาหาร	สปา	โซนเด็กเลน
คลับสุขภาพ	สระวายน้ํา	และโรงละครขนาด	1,200	ที่น่ัง
นอกจากน้ันยังมีหางสรรพสินคา	Shoppes	at	Parisian	ขนาด	300,000	ตารางฟุต	ใหผูมาเยือนไดชอปสินคา

แฟชั่นและเสื้อผาหรูเสมือนกับเดินอยูบนถนนในปารีส	ที่มีทั้งการแสดงดนตรีริมทาง	ละครใบ	และการแสดงเปิด
หมวกตางๆ	ที่ชวยสรางบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอยางแทจริง	ผูมาเยือนยังสามารถเดินเลนบริเวณสวน
น้ําพุ	เขาวงกต	และสระน้ําใสราวกระจก	พรอมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเลนมาหมุน	ตูเกม	หรือน่ังสบายๆในราน
อาหารเล็กๆก็ไดเชนกัน	ขอมูลเพิ่มเติมไดที่	www.ParisianMacao.com
ทีพ่ัก	เดินทางเขาสูทีพ่ัก	The	Parisian	Macao	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

http://www.parisianmacao.com/


ผานดานกงเป ย	ทานจะตองลากกระเป าสัมภาระของทานเอง	(ระยะทางระหวางดานประมาณ	500
เมตร)

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือ	+	ไวนแดง
	พักที่	The	Parisian	Macao	หรือเทียบเทา

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

ตลาดใตดินกกเปย	เป็นยานชอปป้ิงที่ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา	มีสินคาใหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานสู	Eiffel	Tower	ชัน้	37	ขึน้ชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึ่งหน่ึงของจากจริงที่ฝรั่งเศส	ซึ่งตั้ง

ตระหงานอยูบริเวณหนาทางเขารีสอรท	The	Parisian	Macao	โดยสามารถขึน้ไปชมวิวสวยๆ	ของจีนแผนดิน
ใหญ	และ	ฝ่ัง	Cotai	ไดอยางเต็มที่	นอกจากน้ันยังมีหองอาหารที่เสิรฟทั้งอาหารตะวันออกและตะวันตก	หอไอ
เฟลจําลองของมาเกาจะกลายเป็นแลนดมารคสําคัญที่พลาดไมไดสําหรับทุกคน
นําทานชม	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่	วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ	สําหรับนัก

ทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล	ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่น
กันไปตามพื้นที่ที่อํานวย	เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขา	เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแม
ทับทิมตั้งอยู	..
นอกจากน้ันก็ยังมี	หอเมตตาธรรม	ศาลเจาแมกวนอิม	ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ

อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม
จากน้ันผานชม	เจาแมกวนอิมริมทะเล	รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิป์ระทับยืนบนโคมทรงดอกบัว	ซึ่ง

ประเทศโปรตุเกสสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืนใหกับประเทศจีน	....
จากน้ันนําทานแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเกา	ขนมทารตไขและทองพับหอสาหรายที่ขึน้ชื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
จากน้ันนําทานมายัง	ซากประตูโบสถเซนตปอล	ที่สรางขึน้ระหวาง	ค.ศ.1602-1640	แตโดนไฟไหมในปี

1835	ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ	ก็กลายเป็นซากดวยเชนกันโดยรวมแลวโบสถมาแตรเดอีเดิม
วิทยาลัยเซนตปอล	(St.	Paul’s	College)	เป็นโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยูของวิทยาลัยเซนตปอลคือประจักษ
พยานการกอตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน	ภูมิภาคตะวันออกไกลและไดรับการวางหลักสูตรการศึกษาไว
อยางพิถีพิถันขณะที่ซากประตูโบสถเซนตปอลในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณประจําเมืองมาเกา
เซนาโดสแควร	ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปัตยกรรม

สไตลโปรตุเกส	อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและแวะซื้อสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย...
.จากน้ันเดินทางตอที่	The	Venetian	Resort	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระ

พักผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเน
เชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา	30	แหง	
เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300	ราน	เชน	BOSSINI,	G2000,

GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ
120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด	4	โซนใหญ	**	(ไม
อนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโน
ทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ)...

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
19.00	น.	ออกเดินทางจากสนามบินมาเกา	เพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรมาเกา

เทีย่วบินที	่NX882
21.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

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



ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)

ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด	ๆ
ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตงกายสุภาพ
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทัง้สิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการ
จองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาทําวีซาเขาประเทศจีนแบบ	144	ชั่วโมง	(สําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!	)	กรณีที่ทางเมืองจีน

ประกาศยกเลิกวีซาเขาจีนแบบ	144	ชั่วโมง	...ทําใหตองยื่นวีซาจีนแบบเดี่ยวแทน....ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาเพิ่ม	พาส
ไทย	ยื่นแบบ	4	วันทําการ	ทานละ	1,500	บาท
7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และหัก	ณ	ทีจ่าย	3	%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
6.	คาทิปสําหรับคนขับรถและมัคคุเทศก	ทานละ	1,000	บาท	/ทริป/ตอทาน



ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา	**
ราคาทัวรสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน	..ไมมีราคาเด็ก
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	5,000.-
บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่ทานละ	1,000	บาท	)***คาทิปหัวหนาทัวร

จากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซิน

เจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,
ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนให
กับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
**	ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถทานละ1,000บาทไทย**สวนหัวหนาทัวรขึน้อยูกับควมพึงพอใจ

ในการใหบริการ**

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญองทีน่

1.	การยกเลิกการเดินทางตัง้แตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและ
มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


