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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว infant-18 ปี บนิ 

03-06 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

08-11 มนีาคม 2561 3,993 3,500 8,500 FD 

09-12 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

10-13 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

15-18 มนีาคม 2561 3,993 3,500 8,500 FD 

16-19 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

17-20 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

22-25 มนีาคม 2561 3,993 3,500 8,500 FD 

23-26มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

24-27 มนีาคม 2561 4,554 3,500 8,500 FD 

 

มาเกา๊...จไูห ่ 4 วนั 2 คนื 
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นมสัการองคพ์ระสงักจัจายน.์..ขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ 
ชมเมอืงจําลองปารสี ‘PARISIAN’ และเมอืงเวนสิเอเชยี ‘THE VENETIAN’ 

ชมความงามโบสถเ์ซ็นปอล / โชวนํ์า้พเุตน้ระบํา  

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยี Air Asia (FD) 

 
หมายเหต ุ: ราคานีสํ้าหรบัคนไทยเทา่น ัน้ / ไมร่วมคา่วซี่า 1,500 บาท ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – มาเกา๊ – จไูห ่ 

11.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี 

โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก   

13.50 น. ออกเดนิทางสู ่มาเกา๊ สายการบนิแอรเ์อเซยี  เทีย่วบนิที ่FD 764  

17.25 น. ถงึ สนามบนิมาเกา๊ ตัง้อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน้ํ่า

เพริ์ล มอีาณาเขตตดิกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพเิศษมาเก๊า มเีนื้อที่ทัง้หมด 25.8 ตร.กม. 

ประกอบไปดว้ยคาบสมทุรมาเกา๊, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมทุรมาเก๊ากับเกาะ

ไทปาจะเชือ่มถงึกนัดว้ยสะพาน 2 สะพาน คอืสะพานมาเกา๊-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมติรภาพ

ทีม่รีะยะทาง 4.5 กม.หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําคณะเดนิทางต่อสูเ่มอืงจูไห่ โดยรถบัสปรับ

อากาศ เดนิทางขา้มดา่นกงเป่ย สูเ่มอืงจไูห ่ 

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  Xiangquan  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง จไูห–่ วดัผูถ่อ – รา้นหยก – รา้นผา้ไหม – รา้นบวัหมิะ – โชวนํ์า้พเุตน้ระบํา   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําท่านสู่ วดัผู่ถอ นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดม

สมบูรณ์นมัสการเจา้แม่กวนอมิ เพือ่ความโชคด ีนมัสการองค์

อมติรพุทธเจา้เพื่อการมสีุขสวัสดแีละนมัสการพระพุทธเจา้ 4 

พระองคเ์พือ่อายยุนืนาน จากนัน้เดนิทางผ่านชมถนนคู่รัก (The 

Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลยีบชายหาดทีรั่ฐบาลเมอืงจูไห่ได ้

ทําไวเ้พือ่เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 แวะชมสนิคา้ที ่รา้นผา้ไหม รา้นขายของทีร่ะลกึ (สนิคา้โอท๊อป)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็น

ของทีร่ะลกึแด่ตัวท่านเองใหท้่านชมผลติภัณฑผ์า้ไหมขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของ ฝากไดต้าม

อธัยาศัย ชมรา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝาก หรอืเป็นของทีร่ะลกึ

แด่ตัวท่านเอง นําท่านไปผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี

และซือ้ยาครอบจักวาล“บัวหมิะ”ของแท ้100% ยาประจําบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคุณมากมาย ชว่ย

รักษาแผลจากการโดนความรอ้นเชน่ น้ํารอ้นลวก หรอื น้ํามัน ชว่ยลดการอักเสบและเกดิหนองพองแผลที่

โดนลวกไดด้ ีหรอืจะทาเพือ่ป้องกนัผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและชว่ยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุด

ดา่งดําบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส  

 จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงกง๋เป่ย  ตัง้อยูต่ดิชายแดนมาเก๊า เป็น

ศูนยก์ารคา้ตดิแอร์ มสีนิคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สนิคา้

ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชัน้นําต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า นาฬกิา ของเด็กเล่น ฯลฯ  ที่นี่มใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้

หมดซึง่เป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ ฮ่องกงเนื่องจาก

สนิคา้ที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซื้อ 
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สนิคา้ตามอธัยาศัย 

                    นําท่านสู่ ชมโชวนํ์า้พุเตน้ระบํา ทีอ่ลังการมาก ประกอบดว้ยการแสดงชดุต่างๆ อาท  ิ เหนิหาวสูส่วรรค ์

เตน้ระบําน้ําพอุลังการงานสรา้งทีไ่มไ่ดเ้คยเห็นมากอ่น กบัโปรแกรมใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั XIANGGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัทีส่าม จไูห ่– มาเกา๊ – วดัเจา้แมก่วนอมิ – รา้นขนม – โบสถเ์ซ็นปอล  

–  ผา่นชมเจา้แมก่วนอมิรมิทะเล – The Parisian – The Venetian Casino 

– มาเกา๊ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําท่านเดนิทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมอืงจูไห่

บรเิวณอา่วเซยีงห ูจูไหฟิ่ชเชอรเ์กริล์ หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “หวหีนี” เป็นรูป

แกะสลักสงู 8.7 เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล  แลว้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงมาเก๊า 

โดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มดา่นกง๋เป่ย สูเ่มอืงมาเก๊า ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง 

 นําท่านมาไหว ้วดัเจา้แมก่วนอมิ เป็นวัดใหญ่และเกา่แกม่าก ทีส่ดุในมาเก๊า 

สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่13 ภายในวัดสัมผัสไดถ้งึความศักดสิทิธ ิ และ

มนตข์ลังอันเกา่แกข่องสถาปัตยกรรมของ ชาวจนีทีดู่มเีสน่หใ์นแบบฉบับของ

ชาวจนี และองคท์ีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษเห็นจะเป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีแ่ต่งองค์

ทรงเครือ่งดว้ยชดุเจา้สาวของจนีทีต่ัดเย็บดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม  

 จากนัน้นําทกุทา่น แวะชมิขนม ณ รา้นขายของฝากขึน้ชือ่ ตน้ตํารับของเมอืง

มาเกา๊  

 จากนัน้พาท่านเทีย่วรอบเกาะมาเก๊า ชมวหิารเซนตพ์อล ซากโบสถท์ีม่ชี ือ่

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ดา้นหลังของโบสถม์พีพิธิภัณฑจ์ัดแสดง

ประวัตขิองโบสถ ์ซึง่โบสถเ์ซนตพ์อลนี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรยีแ์ห่ง

ศาสนาครสิต์ที่ย ิง่ใหญ่ที่สุดในดนิแดนตะวันออกไกล ผ่านชม องคเ์จา้แม่

กวนอมิรมิทะเล เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิปรางคท์องสัมฤทธิป์ระทับยนืบนโคม

ทรงดอกบัว มคีวามสงู 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองคเ์จา้แมก่วนอมิลูกครึง่ผสมผสานระหว่างจนีกับ

โปรตุเกส ซึง่พระพักตรเ์ป็นพระแมม่ารโีปรตุเกส สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้ับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ

เกาะมากา๊คนืใหก้บัจนี เพือ่คนใหรุ้น่หลังไดร้ะลกึถงึ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเขา้สู ่ The Parisian ใหท้่านไดส้ัมผัสกับเมอืงจําลองของฝร่ังเศส 

เมอืงปารสี ใหท้่านไดส้ัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงอันลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานา
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ชนดิ หรอืบางท่านตอ้งการเสีย่งโชคกับ Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กท่านเปิดประสบการณ์ใหมก่ับการ

ขึน้กระเชา้สูห่อไอเฟล ขึน้สูช่ัน้ 7 ไมร่วมค่าขึน้กระเชา้ พเิศษกับสายการบนิ(Boarding Pass Air Macau 

ขึน้ฟร ีตัง้แต่ 1 มนีาคม -30 เมษายน) เท่านัน้ (ตดิต่อหัวหนา้ทัวร)์ ประสบการณ์ใหม่แน่นอน เพราะเป็น

โรงแรมทีท่าง Venetian อยากมสีโลแกนคลา้ยกนั แตท่ีน่ีม่แีลนดม์ารค์ทีส่วยทีส่ดุในมาเก๊า หรอืบางทา่น

ตอ้งการอยากจะเทีย่ว Parisian (หากมเีวลามากพอ) 

 นําทา่นเขา้สู ่The Venetian ใหท้า่นไดส้มัผสักบัเมอืงจําลองของอติาล ีเมอืงเวเนเชีย่น ใหท้า่นได้

สมัผสักบัแหลง่ชอ้ปป้ิงอนัลอืชือ่มขีองแบรนดเ์นมนานาชนดิ หรอืบางทา่นตอ้งการเสีย่งโชคกบั 

Casino ก็พอมเีวลา และใหทุ้กทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บัการลอ่งเรอื Venetian ในคลอง 

(ตดิตอ่หัวหนา้ทัวรค์า่ใชจ้า่ย) อสิระทา่นจนถงึเวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊  

22.40 น.  เหนิฟ้าสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่ FD 767         

            

วนัทีส่ ี ่ กรงุเทพฯ 

00.30 น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ........ 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน์ี ้ เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นช้อปป้ิง ซึง่ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศจนี เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไขมุ่ก , ผา้ไหม , 

ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบางสว่นใหท้า่นไดเ้ทีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบว่า  รา้นทุก

รา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม.....ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัรเ์พิม่ทา่น

ละ 1,000 หยวน *** 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  ชําระหนา้งาน  ณ  สนามบนิ 
× คา่วซีา่ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYo_iJu9zSAhUhTI8KHT2ZADAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mushroomtravel.com%2Fpage%2Fcheck-in-and-boarding-pass%2F&usg=AFQjCNEBjq5AFki5kadwWMkgs_qj_4YkZw&sig2=1UOk4l58PbvXu9IhsNs7tw


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 15 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชาํระเต็มจํานวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจองภายในวนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 หากไมช่าํระตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่า

ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง

(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ

สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 

หนา้ หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  


