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รหัสทวัร ์SHNXMFM2 

ทวัรม์าเกา๊ จไูห ่Chimelong 3 วนั 2 คนื 

อควาเรยีมใหญท่ีส่ดุในโลก 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก พักหอ้ง 

ละ 2 ทา่นราคาทา่นละ 

พักเดีย่วจ่ายเพิม่ 

ทา่นละ 

วันที ่15-17มกราคม 2560 11,400 บาท 3,500 บาท 

วันที ่09-11/16-18/19-21 / 23-25 

         26-28 กมุภาพันธ ์2560 11,400 บาท 3,500 บาท 

วันที ่02-04 / 05-07 / 09-11 / 12-14 / 16-18 

19-21 / 23-25 / 26-28 มนีาคม 

     30 มนีาคม-01 เมษายน 2560 
11,400 บาท 3,500 บาท 

กําหนดการ ::  

วนัแรก กรุงเทพฯ-มาเกา๊-โบสถเ์ซนตพ์อล-ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควร-์รา้นขนมพืน้เมอืง-การ
แสดงนํา้พเุตน้ระบํา 

08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์Nสายการบนิ AIR MACAU(NX)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก
ใหก้บัทา่น 

11.50น. ออกเดนิทางสูม่าเกา๊โดยสายการบนิ AIR MACAUเทีย่วบนิที ่NX885(บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.35น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเกา๊ เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่การพนันและคาสโินนามระบอื

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นชม โบสถเ์ซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่ ออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวอติาเลยีนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์หง่ศาสนาครสิตท์ีย่ ิง่ใหญ่
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ทีส่ดุในดนิแดนตะวนัออกไกล อสิระใหท้า่น  ชอ้ปป้ิงเซนาโดส้แควรเ์ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง
ยอดนยิมซึง่รวมไวด้ว้ยรา้นคา้ตา่งๆมากมาย ไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้แฟชัน่ สนิคา้แบรนดเ์นม 

เฟอรน์เิจอรโ์บราณ เครือ่งประดบั รวมไปถงึของทีร่ะลกึ ภัตตาคารอาหารโปรตเุกส อาหาร
แมคกานสี และอาหารจนีตามแบบต าหรับดัง่เดมิ รวมไปถงึรา้นขนมอบ ขนมพืน้เมอืง รา้น

ขายสนิคา้เพือ่สขุภาพ รา้นขายยาทัง้แบบแผนโบราณ และปัจจบุนั ฯลฯจากนัน้น าทา่นแวะ 

รา้นขนมพืน้เมอืง อาทเิชน่ ทองมว้นไสห้มหูยอง, ทองพับไสห้มหูยอง, คกุกีแ้อลมอล, 
ขนมเบีย้, มะนาวโปรตเุกส, หมหูวาน, ทอ๊ปฟ่ีนม ฯลฯ ซึง่เป็นขนมทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงมาเกา๊  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม การแสดงนํา้พเุตน้ระบํา บรเิวณดา้นหนา้ของโรงแรม  Wynn Hotel ทีเ่ป็นที่

กลา่วขานดา้นความสวยงามอลงัการ โดยเปิดการแสดงทกุ 15 นาท ีตัง้แตเ่วลา 11.00 - 

00.00 น. ใชเ้วลาแสดงประมาณ 10 นาท ี (โชวอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้) 

พกัทีG่RAND VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่อง มากา๊-จไูห-่รา้นบวัหมิะ-รา้นผา้ไหม-จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์-ผา่นชมถนนคูร่กั-CHIME LONG 
OCEAN KINGDOM  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่จไูหผ่า่นดา่นกงเป่ย  ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)  ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ีเมอืงจไูห ่ เขต
เศรษฐกจิพเิศษ  1 ใน 5 ของประเทศจนี “จไูห”่ ไดรั้บการยกยอ่งจากสหประชาชาตใิห ้

เป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์หง่สาธารณรัฐประชาชนจนี”  น าทา่นแวะ รา้นบวัหมิะ ยาสามัญ
ประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง มสีรรพคณุรักษาผวิทีถ่กูไฟไหม ,้ น ้ารอ้นลวก เป็นตน้จากนัน้น า

ทา่นแวะรา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้
ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมสญัลกัษณ์ของเมอืงจไูหท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่จไูหฟิ่ชเชอรเ์กริล์หรอืหวหีนี ่รูปปัน้

สาวงามกลางทะเลสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล ใหท้า่นอสิระถา่ยรูปกนัตามอธัยาศยั
ผา่นชมถนนคูร่กั ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีแ่สนจะโรแมนตกิซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจไูห่

ไดท้ าไวข้ ึน้เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจและยังเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่กทัง้หลาย
จากนัน้น าทา่นสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซึง่เป็น โลกใตท้ะเลขนาดใหญ่

ทีส่ดุในโลก เปิดตวัไปเมือ่เดอืนมนีาคม 2557 ภายในประกอบไปดว้ย พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า
ขนาดใหญ ่ จัดแสดงสตัวท์ะเลหลากหลายชนดิ ในตูป้ลาขนาดมหมึานี ้จะมอีโุมงคก์ระจก

ทีจ่ะชว่ยใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถชืน่ชมสตัวท์ะเลในตูป้ลายักษ์แบบ 180 องศาเลยทเีดยีว 

นอกจากนียั้งมกีารแสดงความสามารถของสตัวน์ ้าชนดิตา่งๆ อยา่งเชน่ วาฬ และโลมา รวม
ไปถงึเครือ่งเลน่ในสวนสนุกอกีมากมาย ทางดา้นของประธานกนิเนสส ์เวลิด ์เรคคอรด์ส ์

ไดเ้ดนิทางมาเพือ่มอบเกยีรตบิตัรใหก้บัทาง  CHIME LONG OCEAN KINGDOM  ในการ
สรา้งสถติโิลกใหมถ่งึ 5 รายการ โดยรวมถงึ อะควาเรีย่มขนาดใหญ ่และมคีวามยาวทีส่ดุ

ในโลก และสวนสนุกทางทะเลทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก อกีดว้ย  (หมายเหต ุ: รวมบตัร

คา่เขา้ ซึง่สามรถเขา้ชมสวนนํา้และเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิ ) 

คํา่ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการทํากจิกรรมตา่งๆ  

พกัทีP่HOENIX VALLEY HOLIDAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม รา้นหยก-ตลาดใตด้นิกก๊เป่ย-จไูห-่มาเกา๊-THE VENETIAN-THE PARISIAN-มา

เกา๊-กรุงเทพ ฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม รา้นหยก ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชคใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากล ้าคา่

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดใตด้นิกก๊เป่ย  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีต่ัง้อยูต่ดิชายแดนมาเกา๊ 

มสีนิคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูม่าเกา๊ผา่นดา่นกงเป่ย ทา่นจะตอ้งลากกระเป๋าสมัภาระของทา่นเอง 

(ระยะทางระหวา่งดา่นประมาณ 500 เมตร)  ในการเดนิทางขา้มดา่นและผา่นพธิี
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การตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการเดนิประมาณ 45-60นาท ีน าทา่นเดนิทาง
สู ่THE VENETIAN ภายในพรอ้มสรรพดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และ

เป็นสถานทีช่อ้ปป้ิง พบกบัรา้นคา้แบนดเ์นมชือ่ดงัมากมายกวา่ 350 รา้น ทีเ่ปิดพรอ้ม
ใหบ้รกิารแกท่า่น ใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภัตตาคาร กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆทีท่า่น

ชืน่ชอบ พรอ้มใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศการลอ่งเรอืเวนสิทีอ่ติาล ีสถาปัตยกรรมเว

นวิสตรทีสเคปสสีนัสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปสต์ัง้อยูใ่จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชีย่น 
มาเกา๊ รสีอรท์ โอเต็ล  และในบรเิวณใกลเ้คยีงทา่นยังสามารถเดนิชมแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่

ใหมT่HE PARISIAN ชมหอไอเฟลจ าลอง หา้มพลาด  !!กบัมมุถา่ยรูปสวยๆของ
ทีน่ี ่ เพลนิเพลดิกบัเสน่หแ์ละความโรแมนตคิของเมอืงปารสิแหง่เอเชยี (ไมร่วม

คา่ใชจ้า่ยในการขึน้ชมววิบนหอไอเฟล) 

คํา่ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามมบนิ 

19.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯโดยสายการบนิ AIR MACAUเทีย่วบนิที ่NX882 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.50 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

หมายเหต ุ: ตามนโยบาย รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงให้

นกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัคอื รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นบวัหมิะ, รา้นหยก, รา้นผา้ไหม, ซึง่จาํเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นทกุรา้น

จาํเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ควรระวงั!!! ทา่นใดทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทวัร,์รถไฟ)กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร ัง้ 

*กอ่นทําการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะองิ
ตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีก่ าหนดไวใ้นรายการ 

 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) , อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ20 กโิลกรัม, คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต ่ 1 เดอืนขึน้ไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้ีม่อีายสุงู

กวา่ 70 ปี ขึน้ไป คา่ชดเชยทัง้หลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครึง่หนึง่ของคา่ชดเชยทีร่ะบไุวใ้นกรรมธรรม์

ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ

แพทย ์หรอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หมายเหตุ  **ในกรณีลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลมุในเรือ่งของสขุภาพ 

ทา่นสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ท ัง้นีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ที่ 

330 บาท ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง  

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้ , ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตดิยา , โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา , การฆา่ตวัตาย , เสยีสติ, ตก

อยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ , บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร , การบาดเจ็บเนือ่งมาจาก



 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล  

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน , การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 

Skyjack) และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่วซีา่จนีและมาเกา๊ สําหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีร่ะบุวา่ตอ้งยืน่วซีา่จนีและมาเกา๊ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 90 หยวน ตอ่ลกูคา้ (เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ)่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทีถ่กูตอ้ง 

จะตอ้งบวกคา่ภาษมีูลคา่เพิม่ และหกั ณ ทีจ่า่ย  จากยอดขายจรงิท ัง้หมดเทา่น ัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิทั

ฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธิอ์อกใบเสร็จทีถ่กูใหก้บับรษิทัทวัรเ์ทา่น ัน้ 

 


