
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชมท้องฟา้จ าลองเวเนเช่ียน | ถนนคู่รักจไูห่ | ช้อปปิง้ตลาดตงเหมินเซินเจิน้  

เมนพิูเศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 
 

 

มาเก๊า เที่ยวเพลนิ เพลิน 3 วัน 2 คืน 
 

เดนิทาง  สิงหาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 6,789.- 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD760: 06.35-10.15)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล- 
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จไูห-่เซินเจิน้ 

04.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

06.35 น. ออกเดินทางสูม่าเก๊า  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD762 (บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม) 
10.15 น. เดินทางถงึสนามบินมาเก๊า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 

 

 
 
“มาเก๊า”เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจน
สามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยโุรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบนชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแม่น า้
เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตเุกส นานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วนัที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพิธีส่งมอบมาเก๊า
คืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนัน้มาเก๊าได้กลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพ
การเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ 
...จากนัน้ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึง่ประเทศโปรตเุกสสร้างขึน้
เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนให้กบัประเทศจีน ....จากนัน้น าท่านมายงัซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้
ระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์ปอลที่อยู่ติดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้ว
โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยงัหลงเหลอือยู่ของวิทยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษ์
พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและได้รับการวางหลกัสตูรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนัขณะที่ซาก
ประตโูบสถ์เซนต์ปอลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพืน้ถนนที่ปลูาดด้วยกระเบือ้ง



 

เป็นลายลอนคลืน่ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตเุกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซือ้สนิค้าที่มีช่ือเสียงและสนิค้าแผง
ลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายที่ขึน้ชื่อ...น าท่านชมThe Venetian 
Resortโรงแรมสดุหรูเลศิอลงัการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสมัผัสเมืองจ าลองลาสเวกสั
และได้ชมท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอธัยาศยัซึง่แบ่งเป็นโซนต่างๆ มีร้านอาหารชื่อดงัให้ท่านได้สมัผัสกบั
ภัตตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนตู่างๆที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้านเช่น หรือ ลอ่งเรือกอนโด
ลา่ GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120เหรียญ)ลอ่งไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มี
อยู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนญุาตให้เด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสโิน และไม่อนญุาตให้ท าการบนัทึกภาพใดๆ
ภายในคาสโินทัง้สิน้และควรแต่งกายสภุาพ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
 …เดินทางสู่จไูห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน

ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาทีเมืองจไูห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน“จไูห่”ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหศัจรรย์แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน”หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองเซินเจิน้ (โดยรถโค้ช)  

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั เซินเจิน้ Higgert Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 เซินเจิน้-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-วดักวนอ-ูช้อปปิง้ตลาดตงเหมิน-จไูห่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั   
น าท่านเดินทางสูว่ัดกวนอูKuan Au Templeเป็นวดัที่ศกัด์ิสิทธ์เป็นที่นิยมในเมืองเซินเจิน้เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพสญัลกัษณ์แห่งความ
ซื่อสตัย์ความจงรักภักดีและความกล้าหาญความกตัญญูโชคลาภบารมีนิยมขอพรในเร่ืองหน้าที่การงานสกัการะขอพระและกราบ
ไหว้ท่านเพื่อความเป็นสริิมงคลต่อตนเองและครอบครัวน าท่านน าท่านเดินทางสู่ศนูย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสนิค้าพืน้เมือง
ของเมืองเซินเจิน้ อาทิเช่น หยก ยางพารา ฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก...จากนัน้เดินทางไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จกักนัดีใน
ชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่สามารถซือ้ดอกไม้ สตัว์เลีย้ง เคร่ืองหิน และอื่น ๆ ที่เก่ียวกบัธรรมชาติ สวนแห่งนีย้ัง
เป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจ เดินเลน่และเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร...เมนพูิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 
 ...จากนัน้เดินทางไป ตลาดตงเหมิน เป็นศนูย์รวมแห่งการช้อปปิง้สินค้าภายในประเทศ ที่นี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาช้

อปปิง้ เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหลง่ช้อปปิง้แล้วยงัเป็นแหลง่รวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสนิค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่า

จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพงเรียกว่าใครชอบต่อรับรองว่าสนกุแน่ๆ 

 ..หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองจไูห่ (โดยรถโค้ช) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั จไูห่ Jinjiang Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 จไูห-่ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD763: 14.15-16.10) 



 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั 
 จากนัน้เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลยีบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึง่ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ท าไว้ขึน้

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยงัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย...สมควรแก่เวลา เดินทางสูม่าเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศ
ผ่านด่านกงเป่ย ท่านจะต้องลากกระเป๋าสมัภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่าน
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD763 

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
16.10 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 

อัตราค่าบริการ : มาเก๊า เที่ยว เพลิน เพลิน3 วัน 2 คืน BY FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 05-07 ก.ค. 62 6,789 9,789 9,789 9,789 4,000 

วันที่ 06-08 ก.ค. 62 6,789 9,789 9,789 9,789 4,000 

วันที่ 10-12 ส.ค. 62 8,789 11,789 11,789 11,789 5,000 

วันที่ 30ส.ค.-01 ก.ย. 62 6,789 9,789 9,789 9,789 4,000 

วันที่ 31ส.ค.-02 ก.ย. 62 6,789 9,789 9,789 9,789 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562  ท่านละ 6,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินค่าทวัร์แล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่

สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอัตโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 



 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

5. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบวุันเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่โมง (ไม่สามารถท าคืนได้ในกรณีลกูค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) 
10.         กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลกิวีซ่ากรุ๊ป 144 ชัว่โมง  ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึน้ตามจริง และทางบริษัทฯ

ขอ  สงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
11. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
12. ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 

กิโล / เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ย์แปซิฟิค 30 กิโล/ แอร์มาเก๊า 20 กิโล 
ค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 



 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทริป 
 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 


