


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมาเกา	-	เมืองจูไห	-	ตลาดใตดินกงเปย

พักที่
Golden
Plam
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดผูโถวซื่อ	-	รานหยก	-	ถนนคูรัก	-	หวีหน่ี	จูไหฟิชเชอรเกิรล	-	พระราชวังหยวน
หมิงหยวน	หรือ	พระราชวังฤดูรอนเดิม	กรุงปักกิ่ง	-	Huang	Jia	Shen	Dian
Show

พักที่
Golden
Plam
Hotel
ระดับ	4
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

3 มาเกา	-	ตลาดใตดินกงเปย	-	เจาแมกวนอิมริมทะเล	หรือ	องคเจาแมกวนอิม
ปราคทอง	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	วิหารเซนตปอล	-	เซนาโดสแควร	-
THE	PARISIAN	-	สนามบินมาเกา	-	สนามบินดอนเมือง

21	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿6,900 ฿12,400 ฿12,400 ฿3,500

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿8,900 ฿13,400 ฿13,400 ฿3,500

28	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿8,900 ฿13,400 ฿13,400 ฿3,500

4	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿11,400 ฿11,400 ฿3,500

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿6,900 ฿10,400 ฿10,400 ฿3,500

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿7,900 ฿11,400 ฿11,400 ฿3,500

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿11,400 ฿11,400 ฿3,500

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿7,900 ฿11,400 ฿11,400 ฿3,500

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿7,900 ฿11,400 ฿11,400 ฿3,500



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ทาอากาศยานดอนเมืองอาคาร	1

เคานเตอร	1-2	ของสายการบิน	AIR	ASIA	(FD)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานสัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง
10.20	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	โดยเทีย่วบินที	่FD762	**ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่องทั้งไปและกลับ	และสายการบินแอรเอเชียไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	หากทานใด
ตองการจองที่น่ัง	สามารถเช็คที่น่ังและราคากับเจาหนาที่ได**

ชวงบาย
13.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติมาเกา	เมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจใน

อดีตมาเกาเป็นเพียงแค	หมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ	โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ
ดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาว
จีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาว	โปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดาน
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจูไห	ของประเทศจีนผานดานตรวจคนเขาเมืองที่ดานกงเปย	ใหทานอิสระช็อป

ป้ิงที่	ตลาดกงเป ย	แหลงชอปป้ิงศูนยการคาติดแอร	5,000	กวารานคา	มีสินคาใหทานเลือกมากมาย	เชน
สินคากอปป้ีแบรนดเนมชั้นนําตาง	ๆ	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	ของเด็กเลน	ที่น่ีมีใหทานได
เลือกซื้อหมด	สินคาของที่น่ีมีเกือบทุกอยาง	ในการเลือกซื้อสินคาของที่น่ีจะตองเลือกดูใหดี	ใหละเอียดกอน
เพราะสินคาสวนมากจะเป็นของกอปป้ี	และของจีน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Golden	Plam	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองจูไห

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง



ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ	และสายการบินแอรเอเชียไมอนุญาตใหเลือก
ที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	หากทานใดตองการจองทีน่ัง่	สามารถเช็คที่น่ังและราคากับเจาหนาที่ได
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Golden	Plam	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานสู	วัดผูถอ	สักการะองคเจาแมกวนอิม	เพื่อเสริมสรางความเป็นสิริมงคลใหกับชีวิต	วัดแหงน้ีตั้ง

อยูบริเวณเขา	มีความยิ่งใหญและอลังการมาก	เมื่อทุกทานไหวพระเสริมสิริมงคลใหกับตัวทานเองเรียบรอย
ลูกคาสามารถถายรูปบริเวณโดยรอบไดอยางจุใจ
นําทานเยี่ยมชม	รานบัวหิมะ	เป็นที่รูจักกันดีของคนไทย	เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแกสควํ่ าที่ถนนเพชรบุรี

เมื่อ	24	กันยายน	2533	ครั้งน้ัน	รัฐบาลจีนไดสงยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม	มาชวยเหลือผูป วยที่
โดนไฟไหมทั่วตัว	จากน้ันมาคนไทยก็รูจักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผู
เชี่ยวชาญ	ใหทานไดชมการสาธิตการนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลายความเครียด	และบํารุงการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	รานผาไหมจีน	ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	ผาพันคอ	ฯลฯ	ชมวิธี

การนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	และแรงงานคน	ชมการดึงใยไหมรังแฝด	(	แปลกแตจริง)
เพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม	เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชอปป้ิง	รานหยก	สมบัติลํ้ าคาของชาวจีนใครไดครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดย

หยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีน้ําตาลสีเหลืองและสีมวง
นําทานผานชม	ถนนคูรัก	The	Lover’s	Road	ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาล

เมืองจูไหไดทําไวขึน้เพื่อเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจ	และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคูรักทั้งหลาย	ใหทานไดถาย
รูปคูกับ	จูไหฟิชเชอรเกิรล	สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห	บริเวณอาวเซียงหู	เป็นรูปแกะสลักสูง
8.7	เมตร	ถือไขมุกอยูริมทะเล
นําทานเดินทางสู	พระราชวังหยวนหมิง	พระราชวังแหงน้ีถูกสรางขึน้แทนพระราชวังเกาหยวนหมิง	ณ	กรุง



ปักกิ่ง	พระราชวังแหงน้ี	ถูกสรางขึน้ใหมอีกครั้ง	ณ	ใจกลางของ	ภูเขาชิลิน	ในเมือง	จูไห	ทําใหสวนแหงน้ีโอบ
ลอมดวย	ขุนเขาที่เขียวชอุม	และ	มีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา	80,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีขนาดเทากับ
สวนเดิมในกรุงปักกิ่ง	สิ่งที่ทําใหสวนหยวนหมิงแหงใหม	มีความแตกตางกับสวนเกาที่ปักกิ่ง	คือการเพิ่มเติมและ
ตกแตกสวนที่เป็นศิลปะ	แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน	สวนหยวนหมิงใหม	จึงถือไดวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่ง
จําลองมาจากสถานที่	ในประวัติศาสตร	มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม	ประวัติศาสตร	และธุรกิจการทองเที่ยว
จากน้ันนําทานชม	โชว	Huang	Jia	Shen	Dian	Show	เป็นการแสดงเลาเรื่องราวนิยาย	และประวัติศาสตร

ของเมืองจีน	ถายทอดโดยนักแสดงที่มีความชํานาญ	ซึ่งทุกทานจะไดความรูทางดานประวัติศาสตรพรอมกับ
ความสนุก	ตื่นเตนกันไปพรอมๆกัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เมนูเป าฮื้อ	และไวนแดง
พักที	่Golden	Plam	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองจูไห

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นวัดที่มีรูปป้ันพระสังขจายขนาดใญตั้งอยูตรงทางเขา	เป็นวัดที่ยังใชเป็นที่
ปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม	บนสายถนนสวยงามสายโรแมนติก	เพราะมี
การจัดเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับคูรักมากที่สุด

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



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

เป็นกลุมพระราชวัง	และสวนหยอม	ตั้งอยูบริเวณชานกรุงปักกิ่ง	หางจาก
พระราชวังตองหามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ	8	กิโลเมตร	ใน
บริเวณใกลเคียงกับพระราชวังฤดูรอนอีเ๋หอ-ยฺเหวียน	ยฺเหวียนหมิง-ยฺเหวียน

โชว	Huang	Jia	Shen	Dian	Show	เป็นการแสดงเลาเรื่องราวนิยาย	และ
ประวัติศาสตรของเมืองจีน	ถายทอดโดยนักแสดงที่มีความชํานาญ	ซึ่งทุกทาน
จะไดความรูทางดานประวัติศาสตรพรอมกับความสนุก	ตื่นเตนกันไปพรอมๆ
กัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เมนูเปาฮ้ือ	และไวนแดง
	พักที่	Golden	Plam	Hotel	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมาเกา	ผานดานตรวจคนเขาเมืองที่	ดานกงเป ย
จากน้ันนําทานเดินทางชม	องคเจาแมกวนอิม	ตัง้อยูบริเวณริมทะเล	สรางดวยทองสัมฤทธิท์ั้งองคทีความ

สูง	1.8	เมตร	น้ําหนักประมาณ	1.8	ตัน	ตั้งอยูบนฐานดอกบัวขนาดใหญ	มีความสวยสดงดงาม	ยามเย็นสีทองของ
องคเจาแมกวนอิมจะรับกับแสงแดด	มีความสวยงามมาก	รูปป้ันเจาแมกวนอิมน้ี	สรางขึน้โดยชาวโปรตุเกสครั้ง
เมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮองกงใหแกทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณใหกับคนรุนหลังไดชม
นําทานสู	รานขนมพื้นเมืองมาเกา	รานคาใหญที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณของมาเกา	เชน	ขนมผัว

จา	เมียจา	ลูกอมรสนม	นอกจากน้ียังเป็นแหลงรวมสินคานําเขาจากอเมริกา	ออสเตรเลียที่ราคาถูก	เน่ืองจากมา
เกาเป็นเมืองปลอดภาษี	ดังน้ันหากใครที่รับประทานยาบํารุงอยูแลว	ซื้อที่รานคาน้ีจะไดราคาถูกเหมือนซื้อที่
ประเทศตนทางจริงๆ	ตัวอยางสินคาชื่อดังไดแก	น้ํามันตับปลาฉลามทะเลลึกบํารุงสมอง	และยาบํารุงนมผึง้	ที่มี
สรรพคุณบํารุงอายุวัฒนะและบํารุงผิวพรรณใหเตงตึง	หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใชบํารุงผิวหนา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดอามา	หรือที่คนใหญรูจักกันในนามของ	เจาแมทับทิม	ภายในมีหินแกะสลักขนาด

ใหญเป็นรูปเรือสําเภา	เพื่อเป็นสัญลักษณแสดงวาเจาแมอามาขึน้มายังมาเกาเมื่อครั้งอดีต	บริเวณหนาวัดมีรูป
ป้ันสิงโตตั้งอยู	2	ตัว	ซึง้วัดแหงน้ีจะมีผูคนไปสักการะตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	โบสถเซนตปอล	โบสถแหงน้ีถูกสรางขึน้ราว	ค.ศ.1602	ใหครั้งแรกที่สรางเสร็จมีความตั้งใจใชเป็น

โรงเรียนสอนทางดานศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่หางไกล	แตหลังจากน้ันราว	ค.ศ.1835	ไดเกิดเพลิง
ไหมครั้งใหญมีความรุนแรงมาก	ทําใหเกิดความเสียหายตอตัวโบสถทั้งหมด	จนเมื่อปี	ค.ศ.1991	ทางประเทศมา
เกาไดเขามาทําการบูรณะใหมคงเหลือไวเพียงประตูหนาและบันไดทางเขาเพียงเทาน้ัน	ดานหลังของโบสถจัด
เป็นพิพิธภัณฑทางดานศาสนา
นําทานชอปป้ิง	เซนาโดสแควร	ศูนยรวมสินคามากมาย	เสื้อผาแฟชั่นสุดชิก	ลินคาแบรนดเนมดังจากทั่วทุก

มุมโลก	มากกวา	300	ราน	ของตกแตง	ของโบราณ	ของฝาก	ของที่ระลึก	เครื่องประดับ	ถูกใจขาชอปอยาง



แนนอน	หรือถาหากใครที่อยางน่ังชิวๆ	ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร	กวา	40	ราน	เซนาโดสแควรมีความโดดเดน
อยางมาก	พื้นถนนปูลาดดวยกระเบื้องเป็นลอนๆ	ราวกับอยูในทองทะเลกวาง	รวมไปถึงรูปทรงอาคารรานขาย
สินคาตางๆ	มองแลวโดดเดนสะดุดตา	หากแมใครที่ไมอยากชอป	แคไดมาถายรูปก็มีความสุขแลว
จากน้ันนําทานสู	Parisian	โรงแรมระดับ	5	ดาวที่เพิ่งเปิดตัวชวงปลาย	2016	ตั่งตระงายอยูใน	Cotai	Strip

ดวยจํานวนหองพักมากถึง	3,000	หอง	คาสิโน	หองอาหาร	ชอปป้ิงเซ็นเตอร	สปา	สวนน้ํา	และโรงละคร	ทั้งหมด
น้ีรวมอยูใน	The	Parisian	Macao	ใหทานไดถายรูปกับแลนดมารคแหงใหมของมาเกา	ที่มีความโดดเดนอยาง
หอไอเฟล	ที่ตั้งเดนเป็นสงาดึงดูดสายตาของนักทองเที่ยวในยาน	Cotai	Strip
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินมาเกา

ชวงคํ่า
17.55	น.	ออกเดินทางกลับสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยเทีย่วบินที	่FD765	***ไมมีบริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ	และสายการบินแอรเอเซียไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	ไมสา
มารถรีเควสที่น่ังกอนได***
19.50	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาเขาโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตรยาวนาน	และเป็นเมืองขึน้ของโปรตุเกสจนปีคศ
1999	ในตอนแรกเป็นเมืองที่จีนปลอยใหโปรตุเกสเชาเพื่อเป็นเมืองทา

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

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

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



บนหอไอเฟลสามารถขึ้นชมความสวยงามและชมวิวไดจากชัน้ที	่37	คาขึ้นชมไมรวมในราคาทัวร
คาเขาชม	:	ผูใหญ	MOP$	100
เด็ก	(อายุไมเกิน	12	ปี)	ราคา	MOP$	80
ครอบครัว	ผูใหญ	2	เด็ก	2	ราคา	MOP$	228
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ	และสายการบินแอรเอเซียไมอนุญาตใหเลือก

ที่น่ังจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	ไมสามารถรีเควสทีน่ัง่กอนได

เป็นซากของโบสถที่มีอายุเกาแกและสวยงาม	เคยเป็นโบสถและโรงเรียน
เซนตปอล	ซึ่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณในมาเกา

เป็นจตุรัสที่อยูในเมืองมาเกา	ซึ่งตั้งชขื่อตามสถานที่นัดพบของชาวโปรตุเกส
และจีน	เคยมีรูปป้ันขนาดใหญ

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

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	สําหรับผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือถือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร	(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
3.	ราคาทัวรใชตัว๋เครื่องบินแบบกรุป	ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได	ตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุ

เทาน้ัน
4.	ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอน

การทําจองทัวร	แตทั้งน้ี	บริษทัไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี	PASSPORT	ตองมีอายุการ
ใชไมนอยกวา	6	เดือนกอนหมดอายุ	นับจากวันเดินทาง	ไป-กลับ
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	21	คนขึน้ไป
6.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
8.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
9.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
10.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไม

เดินทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
11.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
12.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูก

ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
14.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกง
15.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทางจํานวน	21	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทางหรือ	เปลี่ยนแปลงราคา

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
2.	ชําระเงินคาทัวรสวนทีเ่หลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนคาภาษี
สนามบิน	ภาษีน้ํามัน
2.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน

**ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	ไมเกิน	20	กิโล	/	ทาน
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท



7.	คาวีซากรุปแบบ	144	ชัว่โมง	(ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคาทีมี่วีซาอยูแลวและสําหรับพาส
ปอรตไทยเทานัน้)
กรณีทีท่าง	ตม.	จีน	ปิด	ยกเลิกวีซากรุป	144	ชัว่โมง	ทางบริษทัขอเก็บคาวีซาทีเ่กิดขึ้นตามจริง	และทางบ
ริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทัง้หมด	(ในกรณีลูกคาแจงยกเลิกการเดินทาง	ทางเราขอสงวนสิทธิท์ี่
จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น)

1.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยว	สําหรับลูกคาตางชาติ
3.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	**ไมเกิน	20	กิโลกรัม
4.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
6.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	120	หยวน	/	ทาน	/	ทริป	(หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชไมนอยกวา	6	เดือนกอนหมดอายุ	นับจากวันเดินทาง	ไป-กลับ

1.	ทารก	INFANT	(อายุตํ่ากวา	2	ปี)	ราคา	3,500	บาท	/	จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	5,500	บาท
ราคาทัวรขางตน	รวมคาวีซาแบบกรุป	144	แลว	ในกรณีที่วีซากรุป	144	ถูกระงับ	ขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม
วีซาหนาดาน	หรือ	วีซาเดี่ยว	ตามคาใชจายที่เกิดขึน้จริง
ราคาขางตนสําหรับพาสปอรทไทยเทานัน้	สําหรับพาสปอรทตางชาติ	กรุณาเช็คกับเจาหนาที่เพื่อสอบถามคาใช
จายสวนตาง
2.	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	ทานละ	120	หยวน	/ทริป/ตอทาน	คาทิป

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร
3.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
4.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การ	คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
5.	ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเทีย่วแหงเมืองจีนทุกเมือง	(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)

กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของรานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผา
ไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจ
ของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทาง
บริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน

สําคัญมาก	!!!	กรุณาอานและทําความเขาใจ
ลูกคาที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางทีระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอน

การทําจองทัวร	แตทั้งน้ี	บริษทัไมมีการลดราคาทัวรในสวนของลูกคาที่มีวีซาจีนทุกกรณี
PASSPORT	ตองมีอายุการใชไมนอยกวา	6	เดือนกอนหมดอายุ	นับจากวันเดินทาง	ไป-กลับ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน
5.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ



ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
6.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทัฯ	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่
เทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางหัวหนาทัวรและมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ	ไดทัง้สิ้น**
7.	ในกรณีทานเดินทางเป็นครอบครัว	ณ	วันเดินทางหากทีมี่ทานใดทานหน่ึงไมสามารถเดินทางได

ตองเปลีย่นหองจาก	TWN	/	TRP	/	DBL	เป็นหองพักทานเดียว	(SINGLE)	ลูกคาจะตองเสียคาชารจพักเดีย่ว
ดวยตัวทานเอง	**ราคาหองพักเดีย่วทานละ	3,500	บาท


