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มาเกา จไูห3วัน 2คืน 

(จอยทัวร 2 ทานเดินทางไดเลยไมตองรอกรุป ทานละ 6,900 บาท )กําหนดการเดนิทาง (ใชไดถึงวันท่ี 31 ธค 58 : 
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงในชวงวันหยุด กรุณาตรวจสอบกับทางบริษัทกอนจองต๋ัวเครื่องบิน) 

วันแรก มาเกา ซิต้ีทัวร         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึง สนามบิน MACAU INTERNATIONAL AIRPORT  
มาเกา  ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล  มี
อาณาเขตติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไป
ดวยคาบสมุทร มาเกา, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปา
จะเชื่อมถึงกันดวยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเกา-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ี
มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวพบเจาหนาท่ีทองถิ่น 
 
 
       จากนั้นนําทานชม วัดอามา ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมท่ี วัดอามา ซึง่เปนวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากๆ สําหรับนักทองเที่ยวสําหรับวัดแหงนี้ตั้งอยูใกลกับทะเล ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามี
การกอสรางกันแบบลดหลั่นกันไปตามพ้ืนท่ีท่ีอํานวย เนื่องจากสถานที่แหงนี้ต้ังอยูริมเชิงเขา เม่ือเดิน
พนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแมทับทิมตั้งอยู ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจาแม
กวนอิม ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจาขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลท่ีไดมีการสรางเพ่ือถวาย
ใหแกเจาแมทับทิม นําทานชม วัดเจาแมกวนอิม ท่ีมีอายุกวา 600 ป ความเกาแกและความงดงามของ
สถานท่ีแหงนี้ทํา ใหเกิดตํานานเลาขานอยูหลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
ขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหวางอเมริกาและจีนจากนั้นนําทานชม วิหารเซนตปอล ซาก
โบสถที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของ
โบสถ ซึงโบสถเซนตปอลนี้ไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ย่ิงใหญที่สุดใน
ดินแดนตะวันออกนําทานเดินทางขามดานสู เมืองจูไห เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จู
ไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” 
(Amazing City in China) ผานทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหวางจีนและโปตุเกส (มาเกา) 
ซึ่งใชเปนดานพรมแดนสูประเทศจีนสรางในป ค.ศ. 1849 ผานเขาสูจีนแผนดินใหญ  
หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก JING JIANG INN , GOLDMET INN, XIAN QUAN OR SIMILAR 
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วันท่ีสอง หว่ีหนี่ – วัดไปหลิน – พระราชวังหยวนหมิง – ศูนยสมุนไพรจีน                             เชา/-/- 
เชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)  
          บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานถายรูปคูกับ สัญลักษณเมืองจูไห “หว่ีหนี่” เปน
รูปปนนางฟา  ถือไขมุก ซึ่งย่ืนออกไปในทะเล ใหทานชมถนนคูรัก เปนถนนซึ่งอยูริมชายหาด ท่ี
ทางรัฐบาลจูไหไดตกตางภูมิทัศน  ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน และท่ีไดชื่อวาถนนคูรัก 
เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงน้ําได มีการนําเกาอี้ หรือ มานั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คน
นั่งเทานั้น จึงต้ังชื่อวาถนนคูรัก นําทานกราบนมัสการสิ่งศักด์ิท่ีชาวเมืองจูไหใหความนับถือ ณ  
วัดไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู , เจาแมกวนอิม  
           นําทานเขาชมพระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแหงนี้ถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหม
หยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ ภูเขาชิลิน ” ใน
เมือง “จูไห” ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวย ขุนเขาท่ีเขียวชอุม และ มีพ้ืนท่ีครอบคลุมทะเลสาบ
ขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่ง ท่ีทําใหสวน “ หยวน 
หมิง หยวน แหงใหม ” มีความแตกตางกับสวนเกาท่ีปกกิ่ง คือการเพ่ิมเติมและตกแตกสวนท่ีเปน
ศิลปะ แบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “ สวน หยวน หมิง หยวน ใหม ” จึงถือไดวาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ ในประวัติศาสตร มีคุณคาท้ังในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
และธรุกิจการทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา 
มีภูเขาโอบรอบท้ัง 3 ดาน ดานหนาเปนพ้ืนที่ราบสิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริง ในอดีตทุก
ชิ้น มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง ประตูตากง ตําหนังเจ้ิงตากวางหมิง 
สะพานเกาเลี้ยว นําทานสู ศูนยสมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ใหทาน ไดรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณ
ของสมุนไพรจีน รวมท้ังใหทานไดรับบริการนวดฝาเทาโดยไมตองเสียคาใชจาย รานผาไหม  หยก  

***อิสระ ชอปปง ตลาดกงเปย  Shopping gongbai***  
หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก JING JIANG INN , GOLDMET INN, XIAN QUAN OR SIMILAR 

วันท่ีสาม จูไห – มาเกา – THE VENETIAN - กรุงเทพ ฯ     เชา /- /- 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)  

หลังอาหาร นําทานขามดานกลับสูมาเกา  จากนั้นนําทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหม
ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใหความบันเทิง และ
สถานท่ีชอปปงท่ีแกรนด พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 รานที่เปดพรอมใหบริการ
แกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ท่ีทานชื่นชอบ พรอมให
ทานไดสัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส 
เดอะแกรนดคาแนลชอปสต้ังอยูใจกลางโรงแรมเดอะ เวเนเชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล (ไมรวมคา
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดท้ัง 5 ขอ 
หมายเหต    1.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของ      
ไทยไมอนญุาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
                     2.บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตสดุ วิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรอืยกเลกิของเท่ียวบิน                     
                     3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ ลวงหนา 
                     4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
                     5. คณะผูเดินทางจํานวน  10 ทาน ข้ีนไป มีหวัหนาทัวรไทยรวมเดินทางดวยโดยทางบริษัทฯ  จะแจงให
ทานทราบลวงหนา 7 วัน  กอนการเดินทาง  

*** ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อไดรับการบืนยันการเดินทาง กอนทุกครั้ง ***  
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
อัตรานี้รวม 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง 
 คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
 คาประกนัอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกนิ 1,000,000 บาท ท้ังนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว

กับบริษัทประกนัชีวิต  
อัตรานี้ไมรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 คาวีซา  
 คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดินทาง 
 คาธรรมเนียมการทําวีซากรณีท่ีลูกคาเปนพาสตางชาติ เชน พาสสปอรตเยอรมัน พาสสปอรตลาว 

ลองเรือ)  ศูนยการคาในรมสุดหรูพ้ืนท่ีกวาง 1 ลานตารางฟุตท่ีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส 
สะพานรูปโคงและลําคลองคดเคี้ยว จนถึงเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสูสนามบิน 
End of service . 
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  คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพเิศษ , คาโทรศัพท , คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            
คาน้ําหนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 15 ก.ก.และมากกวา 1 ชิน้,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 
เง่ือนไขการจอง : มัดจํา 50 % สวนที่เหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย 21 วัน   
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
++   เนื่องจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) 
และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

การเดนิทางเปนครอบครัว 
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชกิในครอบครัวท่ีตองไดรับการดแูลเปนพิเศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกนัทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสงูสดุใน
การเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / 
หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง 
ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว 
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 


