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วนัแรก สนามบินดอนเมือง – มาเกา๊ – เจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง – วดัเจา้แม่กวนอิม -  วิหารเซนตพ์อล-   
THE VENETIAN – จูไห่    

07.30  น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) โดยมี
เจา้หน้าท่ีจากบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและท่ีนัง่ 

10.20  น. เหินฟา้สูม่าเกา๊ เท่ียวบินท่ี FD 762   
13.45  น. เดินทางถึง มาเกา๊ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั่งทะเลดา้นตะวนัตก

ของสามเหล่ียมปากแมน่ ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกบัต าบลกง๊เป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา๊ มีเน้ือท่ีท ัง้หมด 25.8 
ตร.กม ประกอบไปดว้ยคาบสมุทรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเกา๊กบัเกาะไท
ปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 
4.5 กมน าทา่นเดินทางกลบัสูม่าเกา๊ น าทา่น นมสัการเจา้แม่กวนอิมมองทะเลหรือเจา้แม่กวนอิมปรางคท์อง 
สรา้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิท ัง้องค ์มีความสูง 18 เมตร หนักกวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามออ่นชอ้ย 
สะทอ้นกบัแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แมก่วนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แมก่วนอิมลูกคร่ึง คือปัน้
เป็นองคเ์จา้แมก่วนอิม แตว่า่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแมม่ารี ท่ีเป็นเชน่น้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แมก่วนอิมท่ีโปรตุเกส
ตัง้ใจสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณใ์หก้บัมาเกา๊ ในโอกาสท่ีสง่มอบมาเกา๊คืนใหก้บัจีน พาทา่นแวะช็อปป้ิงรา้นขนม ของ
ฝากช่ือดงัของมาเกา๊  พาทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอิมท่ีวดัเจา้แม่กวนอิม ท่ีมีอายุกวา่ 600 ปี ความเกา่แกแ่ละความ
งดงามของสถานท่ีแห่งน้ีชาวมาเกา๊ใหค้วามเคารพนับถือเป็นอยา่งมาก มีเทพศกัด์ิสิทธ์ิมากมายหลายพระองค ์เชน่ 
เจา้แมก่วนอิม,เจา้พอ่กวนอู,พระสงัคจาย,เจา้แมท่บัทิมฯลฯ....พาทา่นชม วิหารเซนตพ์อล ซากโบสถท่ี์มีช่ือเสียง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ี
ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์หง่ศาสนาคริสตท่ี์ย่ิงใหญท่ี่สุดในดินแดนตะวนัออก .. สมควรแกเ่วลาพาทา่นสมัผสั
บรรยากาศของลาสเวกสัแหง่ใหมข่องเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให ้
ความบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ท่ีเปิดพรอ้มใหบ้ริการแกท่า่น ใหท้า่น
ไดส้มัผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพ่ือล้ิมลองเมนูตา่งๆ ท่ีทา่นช่ืนชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศการ
ลอ่งเรือเวนิสท่ีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปสต์ ัง้อยูใ่จกลางโรงแรม
เดอะเวเนเชี่ ยน มาเกา๊ รีสอร์ท โอเต็ล ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรูพ้ืนท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟตุ ท่ีรวมเอาความสวยงาม
แบบเวนิส สะพานรูปโคง้และล าคลองคดเค้ียว (ไมร่วมคา่นั่งเรือ) 

ค า่            บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  //จากนั้น น าทา่นขา้มดา่นสู ่เมืองจูไห่ 
พกัท่ี  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง จูไห่ - สญัลกัษณเ์มืองจูไห่ “หว่ีหน่ี”  -วดัผู่ถ่อ  -บวัหิมะ - ชมหยก – รา้นผา้ไหม – พระราชวงัหยวนห
มิง                    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั  
พาทา่นถา่ยรูปคูก่บั สญัลกัษณอ์นัสวยงามโดดเดน่ของเมืองจูไห่ บริเวณอา่วเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอรเ์กิรล์” หรือท่ีมี
ช่ือเรียกว่า “หว่ีหน่ี” เป็นรูปปัน้นางฟา้ถือไขมุ่ก ซ่ึงย่ืนออกไปในทะเล ใหท้า่นชมถนนคูร่ัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่ม
ชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไหไ่ดต้กแตง่ภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคูร่ัก เพราะวา่
ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแหง่น ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นั่ง ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนั่งเทา่นั้น จึงตัง้ช่ือวา่ถนน
คูร่ัก น าทา่นเดินทางสู ่วดัผู่ถ่อ เป็นวดัจีนซ่ึงประดิษฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมซ่ึงเช่ือวา่วดัแหง่น้ีได ้สรา้งขึ้นเพ่ือ
เปรียบเสมือนวดัท่ีอยูบ่นเกาะผูถ่อ่ซาน เผ่ือใหป้ระชาชนชาวเมืองจูไหไ่ดส้กัการบูชาขอพรจากองคเ์จา้แมก่วนอิม  
จากนั้นแวะผอ่นคลายความเม่ือยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจีนและซ้ือยาครอบจกัวาล บวั
หิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชว่ยรักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ 
น ้ารอ้นลวก หรือ น ้ามนั ชว่ยลดการอกัเสบและเกิดหนองพองแผลท่ีโดน  ลวกไดดี้ หรือจะทาเพ่ือป้องกนัผิวไหมเ้สีย
จากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกป้ญัหาสิว ฝ้า จุดดา่งด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนียนใส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  
จากนั้นน าทา่น ชมหยก ท่ีมีป่ีเซ่ียะ สตัวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือวา่หากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร ่ ารวย และมีแตโ่ชค
ลาภ พาทา่นสู ่รา้นผา้ไหม อิสระตามอธัยาศยั …. 
จากนั้นพาทา่นชม...พระราชวงัหยวนหมิง แหง่น้ีถูกสรา้งขึ้นแทน
พระราชวงัใหมห่ยวนหมิง ณ กรุงปกัก่ิง พระราชวงัแหง่น้ี ถูกสรา้งขึ้นใหม่
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห"่ ท าใหส้วนแหง่น้ีโอบ
ลอ้มดว้ยขุนเขาท่ีเขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 ตารางกิโลเมตร  
มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ ส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ สรา้ง
ขึ้นเทา่ของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเทา่กบัสวนเดิมในกรุงปก
ก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงกอ่สรา้งตา่ง ๆ กวา่รอ้ยช้ิน อาทิ เสาหินคู ่สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต า
หนังเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียว  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยม้ือพิเศษ ซีฟู๊ ด เป๋าฮ้ือ + ไวน์แดง ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้ท่ีพกั  FRIEND  HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม วดัไป๋หลิน -  ชอ้ปป้ิงตลาดใตดิ้นกง๊เป๋ย–มาเกา๊ – สนามบินดอนเมือง  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั    
น าทา่นกราบนมสัการส่ิงศกัด์ิท่ีชาวเมืองจูไห่ใหค้วามนับถือ ณ วดัไป๋หลิน หรือ
วดัดอกบวัขาว กราบนมสัการเทพเจา้แหง่โชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่
กวนอิม, เทพเจา้ไฉ่ซินเอ๊ียะ (เทพแหง่โชคลาภ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
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พาทา่นชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดใตดิ้นกง๊เป่ย ตัง้อยูติ่ดชายแดนมาเกา๊ เป็นศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ รา้นคา้ มีสินคา้
ใหท้า่นเลือกมากมาย เชน่ สินคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นมช ัน้น าตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
ของเด็กเลน่ ฯลฯ ท่ีน่ีมีใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเกา๊และฮอ่งกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมี
คุณภาพและราคาถูก ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  **อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอ้ปป้ิง** 
ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นเดินทางสูส่นามบินมาเกา๊ 

22.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เท่ียวบิน FD767   
00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

 

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

 
ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทดัรัด มีลอ้ ส าหรับลากได ้เพ่ือสะดวกแกก่ารเดินทาง 

 

บริษทัฯ มีประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารกัษาพยาบาลจากอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรบัเปล่ียนได*้** 
ทัง้น้ียึดถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 

 
อตัราคา่บริการ   *** รายการน้ีเป็นรายการโปรโมชัน่ ไมมี่แจกหมวกกบักระเป๋า *** 

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่  
เด็กอายุ 

ต า่กว่า 18 ปี 
พกัเด่ียว 

04-06, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย.61 5,888. 9,088.- 2,500.
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06-08, 13-15, 20-22 ม.ค.62 
01-03, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 15-

17, 16-18 มี.ค.62 
17-19, 23-25, 24-26  มี.ค.62 

30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.62 
10-12, 11-13, 12-14 พ.ค.62 

- - 

 

**รายการน้ีท าวีซ่ากรุป๊หนา้ด่านแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่มีค่าใชจ่้าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่า
หนา้ด่าน แบบ 144 ชัว่โมงน้ี ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างเอง** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีไม่จดัหวัหนา้ทวัรร่์วมเดินทางในกรณีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกดท์อ้งถ่ิน 
** 

**รายการน้ีจะเขา้รา้นรฐับาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเท่ียว แต่ละรา้นใชเ้วลาในการน าเสนอประมาณ 45 นาที -1 
ชัว่โมง** 

 

@ @ อตัราน้ีรวม @ @ 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 

- คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 

- คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม 

- คา่ท่ีพกั  

- คา่น ้าหนักสมัภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอ่ทา่น 

- คา่น ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 

- คา่ภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจา่ย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% คิดจากยอดคา่บริการ  

- วีซา่กรุ๊ป แบบ 144 ช ัว่โมง (ของมณฑลกวางตุง้) 
กรณีท่ีทาง ตม.จีน ระงบัการใชวี้ซ่ากรุป๊ แบบ 144 ชัว่โมง ทางบริษทัขอเก็บค่าวีซ่า ท่ีเกิดข้ึนตามจริง และ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด (ในกรณีท่ีลูกคา้แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดทัง้ส้ิน) 
 

@ @กรณีลูกคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี@ @ 
 -     กรุณาแจง้เซลลต์ ัง้แตก่ารจองและช าระเงิน 
 -     สง่ช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 

-     ทางบริษทัไมส่ามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
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 -     ทางบริษทัไมส่ามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
 -     กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไมส่ามารถออกใบใหมใ่หลู้กคา้ได ้

@ @ อตัราน้ีไม่รวม @ @ 

- คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท ์ 

- คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มี) 

- ***ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ 
แบบ 144 ชัว่โมง ผูเ้ดินทางตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท** 

 
@ @ เง่ือนไขการใหบ้ริการ @ @ 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวนตามรายการระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก

ได ้หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ท ัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้รา้นช็อป ขอเก็บเงินท่านรา้นละ 200 หยวน 

 

เง่ือนไขในการใหบ้ริการ เพ่ิมเติมส าหรบัสายการบินแอรเ์อเซีย 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่

จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้ยงัไม่มีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการย่ืนวีซ่าไปแลว้

หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านัน้ 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก

ตอ้งรบัผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์สายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวี
ซ่า เป็นตน้    
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@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บริการคืนได ้/ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตรา
ตา่งประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษทัฯ ไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปญัหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความลา่ชา้ การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แตย่งัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพ่ือใหท้า่นเกิดประโยชน์
และความสุขในการทอ่งเท่ียว ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย 
ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตอ้งย่ืนขอวีซ่ากอ่นเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเกา๊ โดยไมส่ามารถขอวีซา่ ณ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง บุคคลท ัง้ 6 ประเทศดงักลา่วท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขต
ปกครองพิเศษมาเกา๊ ตอ้งย่ืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงาน
เจา้หนา้ท่ีกระทรวงการตา่ง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮอ่งกง คา่ใชจ้า่ยย่ืนวีซา่ 1,200 บาท 
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