
 

 - 1 - 

                   
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 - 2 - 

 
 
 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า –  จูไห่- ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย  

09.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ   ชั้น 4 ประตู 7  เคานเ์ตอร์ N สายการบินแอร์ มาเก๊า 
11.35 น.         เหินฟ้าสู่ เกาะมาเก๊า  โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เท่ียวบินท่ี NX 885 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
15.10 น. ถึงสนามบินมาเก๊า  น าท่านไปจูไห่ อิสระใหช้อ้ปป้ิงท่ี ตลาดใต้ดนิก๊กเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้

ติดแอร์ 5,000 กวา่ ร้านคา้ มีสินคา้ใหท่้านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนดเ์นมชั้นน าต่าง ๆ ท่ีน่ีมีใหท่้านได้
เลือกซ้ือหมดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถกู ใหท่้านไดช้อ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ 

ค ่า                         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  แลว้เขา้ท่ีพกั GOLDEN PALM HOTEL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง  จูไห่ – ถนนคู่รัก-ZHUHAI FISHER GIRL – วดัผู่โถว -  พระราชวงัหยวนหมิง +โชว์ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั   
จากนั้นน าท่านชม  ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเรียบชายหาดท่ี
สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่น
ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลกัสูง 8.7 เมตร "จูไห่
ฟิชเชอร์เกร์ิล "น ำทำ่น สู ่วัดผู่โถว นมสักำรองค์สงักระจำยเพ่ือ
ควำมอดุมสมบรูณ์ นมสักำรเจ้ำแมก่วนอิม เพ่ือควำมโชคดี นมสักำรองค์อมิตรพทุธเจ้ำเพ่ือกำรมีสขุสวสัดี
และนมสักำรพระพทุธเจ้ำ 4 พระองค์ เพ่ืออำยยืุนนำน 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล +หอยเป๋าหือ้ + ไวน์แดง 
บ่าย                      น าท่านชม พระราชวงัหยวนหมิง ไดส้ร้างข้ึนแทนพระราชวงัใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักก่ิง พระราชวงัแห่งน้ี ถกู

สร้างข้ึนใหม่อีกคร้ัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ท าให้
สวนแห่งน้ีโอบลอ้มดว้ยขนุเขาท่ีเขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเน้ือท่ี 1.39 
ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดา้น ดา้นหนา้เป็นพ้ืนท่ีราบ 
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ สร้างข้ึนเท่าของจริงในอดีตทุกช้ิน ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัสวนเดิมในกรุงปก
ก่ิง เป็นศูนยก์ลางลอ้มรอบดว้ยส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ กวา่ร้อยช้ิน อาทิ เสาหิน
คู่ สะพานขา้มธารทอง ประตูตา้กง ต าหนงัเจ้ิงตา้กวางหมิง สะพานเกา้เล้ียวส่ิงท่ีท าให ้สวนหยวนหมงิ หยวน มี
ความแตกต่างกบัสวนเก่าท่ีปักก่ิง คือการเพ่ิมเติมและตกแต่งสวนท่ีเป็นศิลปแบบตะวนัตกผสมกบัศิลปะจีน "สวน
หยวนหมิง" จึงถือไดว้า่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงจ าลองมาจากสถานท่ีในประวติัศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒันธรรม 
ประวติัศาสตร์ และธุรกิจการท่องเท่ียว สวนแห่งน้ีเปิดใหบุ้คคลเขา้ชมตั้งแต่ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1997 เป็นตน้
มา   พร้อมชมโชว ์แสงสีเสียง 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GOLDEN PALM HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – วดัอาม่า – วหิารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ – THE PARISIAN-THE VENETIAN-กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะมาเก๊า    เดินทางสู่ วดัอาม่า A-Ma Temple เป็น 1 ใน 3 วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมาเก๊า 
และเป็นวดัดงัในมาเก๊าท่ีมีคนมากราบไหวม้ากท่ีสุด สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิงตั้งแต่ปี ค.ศ.1488 อีกทั้ง
วนัน้ีไดรั้บการบนัทึกจากองคก์ร UNESCO ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอีกดว้ย    น าท่านชม วหิารเซนต์
ปอล โบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยัเซนตป์อล ซ่ึงก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็น
มหาวิทยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชียตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อลสร้างข้ึนในปี 1580 แต่ถูกท าลายถึง
สองคร้ัง ในปี 1595 และ 1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกิดเพลิงไหมใ้นปี 1835 ทั้งวิทยาลยั และโบสถถ์กูท าลายจน
เหลือแต่ดา้นหนา้ของตึกฐานโบสถส่์วนใหญ่ และบนัไดหนา้ดา้นหนา้ของตึกแสดงใหเ้ห็นถึงสไตลผ์สมระหวา่ง
ตะวนัออก และตะวนัตกและมีอยูท่ี่น่ีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก ช้
อปป้ิงยา่น เซนาโด้สแควร์ ถือไดว้า่เป็นท าเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสินคา้คุณภาพและร้านคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มีเส้ือผา้ทุก
แบบทุกสไตล ์และยงัมีสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตสินคา้ต่างๆ ของมาเก๊า
วางขายอยูด่ว้ยเรียกวา่ชอ้ปป้ิงท่ีน่ีแห่งเดียวกคุ็ม้เกินพอ แวะชิมและซ้ือ
ขนมพ้ืนเมือง    

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                             น าทุกท่านชม เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เจา้แม่กวนอิมองคท์องสร้างดว้ยทองสมัฤทธ์ิ

ทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย 
ภายในฐานรูปป้ันจะเป็นพิพิธภณัฑซ่ึ์งแสดงประวติัความเป็นมา ตลอดจนวตัถุประสงคใ์น
การจดัสร้าง สะทอ้นกบัแดดยามเยน็เป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่
กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลกูคร่ึง คือป้ันเป็นองค์
เจา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้พระแม่มารี 
ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีโปรตุเกสตั้งใจ

สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน 
เพ่ือท่ีวา่คนรุ่นหลงัเห็นแลว้จะไดร้ะลึกถึงวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีโปรตุเกสมอบใหก้บั
มาเก๊า และภายใตฐ้านรูปป้ันยงัจดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงถึงประวติัความเป็นมา น าท่านเดินทางสู่ THE 
PARISIAN MACAO ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศของหอไอเฟล จากนั้นเก็บภาพประทบัใจกบัหอไอเฟล 
ท่ีจ  าลองมาจากฝร่ังเศส  ซ่ึงหอไอเฟลท่ีมาเก๊าถือไดว้า่เป็นหอไอเฟลจ าลองท่ีใหญ่ท่ีสุดและเหมือนจริงท่ีสุด
ในโลก โดยมีการประดบัไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถข้ึนไปชมววิท่ีชั้น 
7  โดยท่ีชั้นน้ีท่านจะสามารถมองเห็นววิพาโนรามาของฝ่ังโคไทของมาเก๊า สามารถข้ึนชมววิไดต้ั้งแต่เวลา 
10.00-22.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมครบวงจรและคาสิโนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย ใหท่้านชม  เดอะเวเน
เซ่ียน  หรือ เวนิสมาเก๊า  สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงร้านคา้ยี่หอ้ดงัๆ ถึง 350 ร้านคา้ 
อาทิ Bossini, Giordano, Baleno, Nike, Adidas, Fossil, Swarovski, Swatch และอ่ืนๆ อีกมากมาย และอ่ิมเอมกบั
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ร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวนัออก หรือเลือก
ชมโชวต่์างๆ กไ็ดต้ามใจชอบ  
ไดเ้วลานดัหมายน าท่าน เดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า  

18.25 น.         เดนิทางกลบัสุวรรณภูม ิ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX 882 
19.55 น.          คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 
      ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุกเมอืง ก าหนดให้มกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้

นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล คอื ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์ จงึเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซ่ึงจะซื้อหรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 
อตัราราคาทวัร์นีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และวซ่ีาหมู่คณะจีน  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ยานพาหะ สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกัระดบั 4 ดาว (หอ้งละ 2 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ 
3. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราราคาทวัร์นีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง,ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และ ส าหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 

3. ค่าทิปไกคท้์องถิน่/คนขบัรถ/หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 120 หยวน 
การช าระค่าบริการ    กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 . – บาท    กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

******************************************* 
พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

ผู้จดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 
ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี           
เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ     

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
ผูใ้หญ ่

 
เด็ก(2-12 ปี) 
เสรมิเตยีง 

เด็ก(2-12ปี) 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

8-10 กมุภาพนัธ ์2020 15,900 15,900 15,900  

21-23 มนีาคม 2020 15,900 15,900 15,900  

12-14, 13-15 เมษายน 19,900 19,900 19,900  


