
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

มาเก๊าทาวเวอร์ | หมูบ้่านวฒันธรรม(A Ma Cultural Village) | สวนหยวนหมิงหยวน | 
เมนพิูเศษ อาหารโปรตเุกส 

 
 

ฮัลโหล มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 
 

เดนิทาง กันยายน – ตลุาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง14,020.- 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD760: 06.4-10.15)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วดัอาม่า-โบสถ์
เซนต์ปอล์-มาเก๊าทาวเวอร์-ปาริเซียน 

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 ช่ัวโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 

“มาเก๊า” เมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอย่างลงตวัจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยโุรปใจกลาง
เอเชีย” ...จากนัน้ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสมัฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกส
สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ให้กบัมาเก๊าเนื่องในโอกาสสง่มอบคืนให้กับประเทศจีน ...หมู่บ้านวัฒนธรรม(A Ma Cultural Village)เป็น
สว่นต่อขยายจากวดัอาม่าหรือวดัทินหัว(Tin Hua) คนไทยเรียกว่าเจ้าแม่ทบัทิม มีรายละเอียดต่างๆที่งดงาม ตัง้แต่ เสาหินแกะสลกั 
ซุ้มประตหูิน รูปปัน้หินอ่อนแกะสลกัต่าง ไปจนถงึบนัได) ...จากนัน้น าท่านมายังซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลที่สร้างขึน้ระหว่าง ค.ศ.
1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลยัเซนต์ปอลที่อยู่ติดกบัโบสถ์ ก็กลายเป็นซากด้วยเช่นกนัโดยรวมแล้วโบสถ์
มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนต์ปอล(St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานที่ยงัหลงเหลอือยู่ของวิทยาลยัเซนต์ปอลคือประจกัษ์
พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลยัของตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและได้รับการวางหลกัสตูรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนัขณะที่ซาก
ประตโูบสถ์เซนต์ปอลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊าเซนาโด้สแควร์  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซือ้สนิค้าที่
มีช่ือเสยีงและสนิค้าแผงลอยมากมาย... จากนัน้น าท่านแวะซือ้ขนมพืน้เมืองมาเก๊า ขนมทาร์ตไข่และทองพบัห่อสาหร่ายที่ขึน้ชื่อ 
จากนัน้ผ่านชมถ่ายรูปกบัโรงแรมปาริเซียน โรงแรมแห่งใหม่ในเมืองมาเก๊า ที่จ าลองรูปแบบมาจากหอไอเฟล ประเทศฝร่งเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร เมนูพิเศษ อาหารโปรตุเกส 
 มาเก๊าทาวเวอร์ หรือ หอคอยมาเก๊า เป็นหอคอยที่มีความสงูเป็นอันดับ 21 ของโลก ความสงู 338 เมตรและกิจกรรมท้าความสงูอีก

หลายอย่าง นอกจากนีก็้ยังมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสญัญลกัษณ์ของมาเก๊าด้วยความสงูทัง้หมดของ
หอคอย ที่วดัจากพืน้จนถงึจดุสงูสดุอยู่ที่ 338 เมตร ที่ลานชมวิว Observation Deck จะมีร้านอาหาร จดุชมวิวพาโนรามิก 360 องศา 

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั มาเก๊า Royal Dragon Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 จไูห่-วดัฝู่ โถว-ร้านยา-ร้านหยก-ร้านเยือ้ไผ่-สวนหยวนหมิงหยวน 
 

เช้า 
 
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
เดินทางสู่จไูห่โดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่าน
ประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60นาที เมืองจูไห่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพทุธเจ้าเพื่อการมีสขุสวัสดี
และนมสัการพระพทุธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายยืุนนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
 น าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพืน้เมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ใบชา หยก ครีมไข่มุก ผ้าไหม ฯลฯ ..



 

จากนัน้น าท่านสู่พระราชวังหยวนหมิงหยวน ที่มีสวนคล้ายกับพระราชวังหยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวังแห่งนี ้ถูกสร้างขึน้
ใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมืองจูไห่ท าให้สวนแห่งนีโ้อบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ที่  1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพืน้ที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้เท่าของจริงในอดีตทกุชิน้ ภายในสวนมี
ทะเลสาบขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึง่มีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปกก่ิง เป็นศนูย์กลางล้อมรอบด้วยสิง่ก่อสร้าง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหาร...เมนูพิเศษ เป๋าฮือ้ + ไวน์แดง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั จไูห่ Land Mark Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 
จไูห-่ตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี-่มาเก๊า-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง FD767:22.10-
23.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก 
 ...จากนัน้เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึง่เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจไูห่ได้ท า

ไว้ขึน้เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและยงัเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทัง้หลาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 

 ...จากนัน้เดินทางไป ตลาดกงเป่ย เป็นศนูย์รวมแห่งการช้อปปิง้สินค้าภายในประเทศ ที่นี่นบัว่าเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาช้
อปปิง้ เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหลง่ช้อปปิง้แล้วยงัเป็นแหลง่รวมเร่ืองอาหารการกินอีกด้วย ที่นี่มีสนิค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเลน่ ราคาไม่แพง ...สมควรแก่เวลา เดินทางสูม่าเก๊าโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านด่านกงเป่ย ท่าน
จะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที 

 สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า 
22.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD767 

(บนเคร่ืองมีบริการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
23.55 น. เดินทางถงึสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ… 

 

อัตราค่าบริการ : ฮัลโหล มาเก๊า จูไห่ 3 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 06-08 ก.ย. 62 14,020 17,020 17,020 17,020 4,000 

วันที่ 13-15 ก.ย. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

วันที่ 20-22 ก.ย. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

วันที่ 11-13 ต.ค. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 6,000 



 

วันที่ 12-14 ต.ค. 62 19,520 22,520 22,520 22,520 6,000 

วันที่ 18-20 ต.ค. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

วันที่ 19-21 ต.ค. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

วันที่ 26-28 ต.ค. 62 17,520 20,520 20,520 20,520 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 5,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 10,000 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 10,000 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 

 


