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ประกาศ !!!...เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
21-25 พฤศจิกำยน 2557 

5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 ธนัวำคม 2557 
30 ธนัวำคม–3 มกรำคม 2557/31 ธนัวำคม–4 มกรำคม 2557  

วนัแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.45 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 7 บริเวณ ISLAND-N 
สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที่สอง       กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล – ฝอซาน – จูเมีย่ว – หอร าลกึหวงเฟยฟง - กวางเจา – จตุัรัสฮัวเฉิง  

02.55 น.     ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX 879 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่) 
06.50 น.  (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เดินทางถึงสนามบิน มาเก๊า เมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นดินแดนแห่งการพนนัและ

คาสิโนนามระบือ แต่จะมีสักก่ีคนท่ีรู้จกัมาเก๊าในดา้นอ่ืนๆ “มาเก๊า” มีภาพความงามแห่งศิลปะวฒันธรรมของโลก
ตะวนัออกและตะวนัตกให้ไดช่ื้นชม และยงัมีมนต์เสน่ห์แห่งความเช่ือและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตท่ี
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
น าท่านเดินทางขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่ ซ่ึงอยู่ทางใตข้องมณฑลกวางตุง้ มีพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกติดกบัเซินเจ้ิน  ดา้นทิศใต้
ติดกบัมาเก๊า ในปีค.ศ. 1980 ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองเศษฐกิจ (SPECIAL AREA) เมืองจูไห่เป็นเมืองท่ีมีประชากร
นอ้ย ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีไม่ค่อยมีมลพิษ สภาพแวดลอ้มจึงสวยงาม สะอาดและอากาศบริสุทธ์ิมาก  

เช้า  รับประทานเชา้สไตล์ติม่ซ า ณ ภตัตาคาร   
น าท่านน่ังรถผ่านชม ถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยู่ริมชายหาดท่ีสวยงามและแสนจะโรแมนติก ซ่ึงรัฐบาลเมืองจูไห่ไดต้กแต่ง
ภูมิทศัน ์ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และท่ีไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณริมชายหาดแห่ง
น้ีไดมี้การน าเกา้อ้ีหรือมา้นัง่ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น จึงไดช่ื้อว่าถนนคู่รัก เป็นท่ีนิยมของบรรดาคู่รัก น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัสาวงาม "หวีหน่ี" จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เป็นรูปป้ันสาวงามกลางทะเลกลางทะเล ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองจูไห่ 
บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล ใหท่้านอิสระถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางสู่เมือง กวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ 
นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของมณฑลน้ี  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฝอซาน เพราะขุดพบพระพุทธรูป 3 
องคบ์นภูเขา เม่ือค.ศ. 624 ค าว่า “ ฝอซาน ” แปลว่า ภูเขาพระพุทธรูป เมืองฝอซานเป็นเมืองใหญ่ ถนนหนทางกวา้งขวาง 
เป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ มีช่ือเสียงดา้นการประมง การท าเคร่ืองเซรามิกและเคร่ืองป้ันดินเผา 
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เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านสักการะศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิเรียกว่า  "จู่เมี่ยว"  คอยปกปักษ์รักษาดินแดนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าจูเจียงมานบัพนัปี  และ 

ภายในบริเวณศาลเจา้นั้นมีการสร้างหอร าลกึหวง เฟย หง โดยมีการจ าลองสภาพบา้นพกั รวมถึงจดัแสดงภาพและ ประวติั 
ของครูมวยอย่างละเอียด นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาสักการะศาลเจา้เพ่ือขอพร รวมถึงท าความเคารพครูมวย สาเหตุท่ี 
ชาวเมืองรัก  และเคารพอาจารย ์หวง เป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากท่านเป็น ตวัอย่างของผูท้รงคุณธรรม กลา้ต่อสู้กบัความไม่
ถูกตอ้ง และส่ิงส าคญัเหนืออ่ืนใดคือพร้อมถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นหลงัโดยไม่คิดเงิน ส่งผลให้ทุกวนัน้ีมีส านกัหมดัเหล็ก
หงเฟยหง กระจายอยูท่ัว่ทุกมุมโลกทั้ง เอเชีย ยโุรป และ อเมริกา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กวางเจา เมืองหลวงของมณฑล
กวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการคา้ นอกจากน้ียงัมีอาหารและภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
มณฑลน้ี น าท่านสู่ จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม)้ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพิ้นท่ี 560,000  ตาราง
เมตร จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยู่ในท่ีเดียวกนั มีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง อาทิเช่น พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอ
ดนตรี หอทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา ให้
ท่านไดอิ้สระเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอก CANTON TOWER จดัว่าเป็นหอส่งสัญณาณ
ทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงท่ี 600 เมตร ซ่ึงเป็นหอโทรทศัน์ท่ีมีประโยชน์ทั้งการส่งสัญญาณภาพโทรทศัน์ และเป็นหอ
ชมวิวทิวทศัน์รอบเมืองกวางเจา จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปด้านนอก GUANGZHOU POERA HOUSE ซ่ึงเป็นโรงละครท่ี
ใหม่ท่ีสุดในเมืองประเทศจีนใหท่้านถ่ายรูปภายนอกของโรงละคร  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...ออเดฟิหมหัูนรวมมิตร 
น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงย่าน ถนนซ่ังเซ่ียจิ่ว ซ่ึงเป็นถนนท่ีปิดไม่ใหร้ถสัญจรไปมา เพ่ือเปิดให้ ประชาชนไดเ้ดินชอ้ปป้ิง
อยา่งอิสระ และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของนครกวางเจา สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั   
 พกัที่ CARAT HOTEL & SPA   หรือเทียบเท่า                        FREE WiFi   

วนัที่สาม      กวางเจา –  ซุ่นเต๋อ – สวนชิงฮุยหยวน - จูไห่  – สวนหยวนหมงิชิงหยวน + โชว์ 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม หยกจนี ของล ้าค่าของปักก่ิงท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงชาวจีนมีความเช่ือวา่หยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และ
ความยติุธรรมรวมไปถึงลทัธิขงจ๊ือยงัใหค้วามหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลา้หาญ ซ่ึงหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความร ่ ารวย ความมีโชค 
รวมถึงท าใหอ้ายุยืนอีกดว้ยใหท่้านไดเ้ลือกชมหยกท่ีไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค อาทิเช่น ก าไลหยก 
แหวนหยก หรือ เผเ่ยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝาก น าท่านเดินทางสู่เขตซุ่นเต๋อ เพ่ือชม 1 ใน 4 สวนงามของ
กวางตุง้ สวนชิงฮุยหยวน เป็นสวนท่ีใชท้ศันคติความงามของชาวหล่ิงหนานมาบรรยายศิลปะการจดัสวนแบบจีน งดงาม
และมีประโยชน์ ใชเ้ก๋งริมน ้าเป็นศูนยก์ลาง มีเอกลกัษณ์ในการสร้างสรรค ์ความหรูหราในการแกะสลกัอาคารบา้นเรือน
เต็มไปด้วยความสง่าเรียบหรู ทิวทศัน์ท่ีสลบัทับซ้อนปลดปล่อยความงามของธรรมชาติออกมาอย่างเจตนา ในสวน
ฟุ่ มเฟือยแห่งน้ีเป่ียมไปดว้ยศิลปะพร่ังพรูออกมาตามอารมณ์ 

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...อาหารพืน้เมืองต้าเหลียง 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่จูไห่ น าท่านแวะชิมชา ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม 

ของจีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่
จริง) เพ่ือมาท าใสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง น าท่านเท่ียวชม สวนหยวนหมิงชิงหยวน 
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ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีทั้งหมด 1.39 ตารางกิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะท่ีจ าลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงใน
กรุงปักก่ิง ซ่ึงสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักก่ิงนั้น ในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะท่ีถูกยกย่องให้เป็น
สวนสาธารณะท่ีกวา้งใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง เป็นสวนสาธารณะท่ีเป็นท่ีโปรดปรานของ
พระนางซูสีไทเฮามาก นางมกัจะชอบมาพกัผ่อนท่ีน่ีเสมอ ว่ากนัว่าท่ีน่ีเป็นแหล่งท่ีรวมของสถานท่ีส าคญักว่า 100 แห่ง 
ของล ้าค่ากว่า 1,000 ช้ิน และพนัธ์ไมท่ี้สวยงามและหายากกว่า 10,000 ชนิด อีกทั้งยงัมีทะเลสาบหูไห่ อนักวา้งใหญ่ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ี 80,000 กว่าตร.กม ผูท่ี้เขา้มาท่ีสวนสาธารณะแห่งน้ีจะเหมือนไดเ้ขา้มาอยู่ในราชวงศชิ์งเลยทีเดียว แต่ในปัจจุบนัน้ี
สวนสาธารณะท่ีกรุงปักก่ิงน้ี จะเหลือเพียงซากปรักหกัพกัของส่ิงต่างๆไวใ้หดู้เท่านั้น เพราะในอดีตเคยมีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีชาว
ยุโรปไดบุ้กรุกเขา้มาท่ีกรุงปักก่ิงและไดเ้ผาท าลายสวนแห่งน้ีจนหมด ทางรัฐบาลจีนจึงท้ิงสวนแห่งน้ีไวเ้ช่นเดิมไม่บูรณะ
ข้ึนใหม่ เพ่ือใหเ้ป็นอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ ใหลู้กหลานไดรั้บรู้ถึงเร่ืองราวความเป็นมา ความส าคญั และความยิ่งใหญ่
ของสวนแห่งน้ี  

19.00 น. น าท่านชม โชว์หม่งหุยหยวนหมงิหยวน การแสดงโชวย์อ้นความฝันกลบัสู่หยวนหมิงหยวน เป็นโชวท่ี์น าคุณยอ้นกลบัไป
ในอดีตเม่ือ 100 กวา่ปีก่อน ซ่ึงสวนหยวนหมิงหยวนถือเป็นสวนท่ีสวยและใหญ่ท่ีสุดในสมยันั้น และถูกท าลายโดยการเผา
จนเหลือแต่ซากโครง การแสดงน้ีใชเ้คร่ืองแต่งกายท่ีมีการตดัเยบ็อย่างสวยงามกว่า 500 ชุด และใชที้มงานกว่า 700 คนใน
การจดัโชวชุ์ดน้ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิ้มรส...ซีฟู้ดส์ หลงัอาหารน าท่านเขา้ท่ีพกั 
 พกัที่ TIAN E HOTEL หรือเทียบเท่า          FREE WiFi  

วนัที่ส่ี       จูไห่ – CHIME LONG OCEAN KINGDOM  

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม ,้ น ้ า
ร้อนลวก, แมลงสัตวก์ดัต่อย, แพ,้ คนั, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอกัเสบ, บวมแดง, การอกัเสบของผิว, กลากเกล้ือน, 
โรคผิวหนงัต่างๆ   

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย  น าท่านสู่ CHIME LONG OCEAN KINGDOM ซ่ึงเป็น โลกใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เปิดตวัไปเม่ือเดือนมีนาคม 

2557 ภายในประกอบไปดว้ย พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าขนาดใหญ่  จดัแสดงสตัวท์ะเลหลากหลายชนิด ในตูป้ลาขนาดมหึมาน้ี จะ
มีอุโมงคก์ระจกท่ีจะช่วยใหน้กัท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมสัตวท์ะเลในตูป้ลายกัษแ์บบ 180 องศาเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมี
การแสดงความสามารถของสัตวน์ ้ าชนิดต่างๆ อย่างเช่น วาฬ และโลมา รวมไปถึงเคร่ืองเล่นในสวนสนุกอีกมากมาย 
ทางดา้นของประธานกินเนสส์ เวิลด ์เรคคอร์ดส์ ไดเ้ดินทางมาเพ่ือมอบเกียรติบตัรใหก้บัทาง  CHIME LONG OCEAN 
KINGDOM  ในการสร้างสถิติโลกใหม่ถึง 5 รายการ โดยรวมถึง อะควาเร่ียมขนาดใหญ่ และมีความยาวที่สุดในโลก และ
สวนสนุกทางทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อีกดว้ย (รวมบัตรค่าเข้า ซ่ึงสามรถเข้าชมสวนน ้าและเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุก
ชนิด)  
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หมายเหตุ : อาหารมื้อเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท ากจิกรรมต่างๆ  

 พกัที่ TIAN E HOTEL หรือเทียบเท่า          FREE WiFi  

วนัห้า    จูไห่ – มาเก๊า – วดัอาม่า - วหิารเซนต์พอล - SENADO SQUARE - THE VENETIAN RESORT - กรุงเทพฯ 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านขา้มด่านก๊กเป่ย สู่ มาเก๊า น าท่านนมสัการ เจ้าแม่ทับทิม หรือ วัดอาม่า ท่ีสร้างในปลายสมยัราชวงศ์หมิง เป็น
สถานท่ีท่ีเกบ็หลกัศิลาจารึกท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี สร้างเพ่ืออุทิศถวายใหก้บัอาม่า องคเ์ทพธิดาแห่งทอ้งทะเล ภายในมีศาลเจา้
และกอ้นหินขนาดใหญ่ ซ่ึงแกะสลกัเป็นรูปเรือส าเภาโบราณ เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกว่าบริเวณน้ี คือ จุดแรกท่ีเจา้แม่
อาม่าย่างเทา้กา้วข้ึนสู่ผืนแผ่นดินมาเก๊า บริเวณดา้นหนา้วดัมีรูปป้ันสิงโตหิน 2 ตวั เช่ือกนัว่าหากใครไดห้มุนลูกแกว้ท่ีอยู่
ในปากสิงโตไปทางขวา 3 คร้ัง พร้อมกบัตั้งจิตอธิษฐาน แลว้จะสมหวงัในส่ิงท่ีปราถนา จากนั้นน าท่านชม วิหารเซนต์
พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน  ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถซ่ึ์ง
โบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงท่ี SENADO SQUARE แหล่งชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นมาเก๊า ซ่ึงโดดเด่นดว้ยพ้ืนถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองเป็นลอน
คล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบูรณ์ลอ้มรอบไปดว้ยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลาก
รูปแบบท่ีน่ีจดัว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งร้านคา้ต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์
โบราณ อญัมณี เคร่ืองประดบั ของท่ีระลึก ฯลฯ เรียกวา่จะหาซ้ืออะไรในมาเก๊า มาท่ีน่ีท่ีเดียวก็ไดค้รบครัน จากนั้นน าท่าน
แวะซ้ือ ขนมพืน้เมอืง อาทิเช่น ทองมว้นไสห้มหูยอง, ทองพบัไสห้มหูยอง, คุกก้ีแอลมอล, ขนมเบ้ีย, มะนาวโปรตุเกส, หมู
หวาน, ท๊อปฟ่ีนม ฯลฯ ซ่ึงเป็นขนมท่ีข้ึนช่ือของเมืองมาเก๊า ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากคนทางบา้น  

เที่ยง  รับประทานกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่าน ผ่านชม องค์รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงองคน้ี์โปรตุเกสสร้างข้ึน เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊า เน่ืองในโอกาสท่ีส่ง

มอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน ลกัษณะขององคเ์จา้แม่กวนอิมเป็นรูปป้ันสีทองท่ีมีใบหนา้ละมา้ยคลา้ยชาวตะวนัตก ประดิษฐาน
บนดอกบวั จากนั้นน าท่านสู่อาณาจกัรคาสิโนท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย” THE VENETIAN 
RESORT HOTEL CASINO อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัเกมส์การพนนันานาชนิด อาทิ บคัคาร่า, แบลค็แจ็ค, รูเลต็, 
สลอ็ตแมชชีนนบัพนัตู ้ฯลฯ หรือเลือกถ่ายภาพกบับรรยากาศเมืองเวนิสและสญัลกัษณ์ของเมืองเวนิส ทั้งเรือกอนโดล่า ล า
คลองกลางเมือง ใหท่้านไดรั้บความรู้สึกเหมือนอยู่กลางเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี อิสระใหท่้านไดท้ ากิจกรรมต่างๆ (ไม่
รวมอยู่ในราคาทัวร์)  
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ถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX 882  
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

*** ไฟล์ขากลบั มาเก๊า-กรุงเทพฯ ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม  เป็นเทีย่วบิน NX 880 ***   
22.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR MACAU เท่ียวบินท่ี NX 880  
00.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจไปแสนนาน 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
          ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           

 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป ***) 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มกีาร 3ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  หยก,ผ้าไหม,ชา,บัวหิมะ ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะ
มผีลกบัราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45-60 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

**ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั** 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 21-25 พฤศจิกำยน 2557 
อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่)        ท่านละ      13,900     บาท   

      เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี     ท่านละ   16,900   บาท                  
     พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพิ่ม          ท่านละ        3,500            บาท 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 5-9 / 12-16 / 19-23 ธนัวำคม 2557 
อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่)        ท่านละ      16,900     บาท   

      เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี     ท่านละ   19,900   บาท                  
     พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพิ่ม          ท่านละ        3,500            บาท 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 26-30 ธนัวำคม 2557 

30 ธนัวำคม–3 มกรำคม 2557/31 ธนัวำคม–4 มกรำคม 2557  

อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่)        ท่านละ      19,999     บาท   

      เดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี     ท่านละ   24,999   บาท                  
     พกัหอ้งเด่ียวจ่ายเพิ่ม          ท่านละ        3,500            บาท 

 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี ้  ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มกีารปรับราคา

สูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่
ตามความเป็นจริง 
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          บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
(ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี)  

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการ 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) , อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์
จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุก
กรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, 
บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ 
และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าวซ่ีาจนีและมาเก๊า ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ระบุว่าต้องยื่นวซ่ีาจนีและมาเก๊า 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 

 ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ 100 หยวน ต่อลูกค้า ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมอืงไทย ตามแต่ท่านจะ
เห็นสมควร (เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ 
ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กบับริษทัทัวร์
เท่าน้ัน  

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง
การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 
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3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ฮ่องกง) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-
กลบั พร้อมกบัคณะ  

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 200 
HKD  /คน  /วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. โรงแรมท่ีอยูใ่นรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้น เม่ือท าการจองอาจจะมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมซ่ึงจะอยูใ่นระดบัเดียวกนัแต่อาจจะ
ไม่ไดอ้ยูใ่นยา่นเดียวกนั 

7. การยกเลกิ 
7.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริง 
7.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
7.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
7.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 011 % ของราคาทวัร์ 
7.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
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9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
13.ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อควรระวงั!! 
หนงัสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังวา่ตอ้งท าการยื่นวีซ่าเขา้ฮ่องกง และมาเก๊าหรือไม่ 
** ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวมาเก๊า  โทร. 02-255-5989 
                                                           
 

 
พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน 

มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

 


