
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง   13-16 เม.ย.66   ( 4 วนั 3 คืน ) 
 

วันแรก  สนำมบินดอนเมือง - มำเก๊ำ -จูไห่-โรงละครหอยไข่มุก-ตลำดใต้ดินกงเป่ย 

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคำน์เตอร์ 1-2  สำยกำรบิน แอร์เอเชีย  พบ
เจ้ำหน้ำที่บริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 

06.35 น. เดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเท่ียวบินท่ี FD760  
10.20 น.  เดินทางถึง มำเก๊ำ ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้าเพิร์ล มี

อาณาเขตติดกบัต าบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเน้ือท่ีทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดว้ย
คาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวา่งคาบสมุทรมาเก๊ากบัเกาะไทปาจะเช่ือมถึงกนัดว้ย
สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพท่ีมีระยะทาง 4.5 กม. หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้... เมืองจูไห่ จูไห่ตั้งอยูท่ี่ราบปากแม่น ้าเพิร์ล มีพรมแดนทางบกติดกบัมาเก๊า 
ตั้งอยูบ่นฟากฝ่ังตรงขา้มกบัฮ่องกง การก่อสร้างสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ท าใหจู้ไห่กลายเป็นเมืองเดียวท่ีเช่ือม
กบัฮ่องกงและมาเก๊าทางบก แมเ้มืองเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งน้ีจะเติบโตอยา่งรวดเร็ว ก็ยงัโดดเด่นดว้ยชายฝ่ังอนั
กวา้งไกล เกาะเงียบสงบ เขตชานเมือง และพื้นท่ีร่มร่ืนท่ีกวา้งใหญ่ ในขณะท่ีเป็นเมืองผูอ้พยพท่ีมีผูอ้าศยัจากทัว่
ประเทศจีน จูไห่ก็ยงัอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดกนัมาได ้คุณจะไดลิ้้มลองทั้งอาหารจีน อาหารตะวนัตก 
และอาหารทะเลท่ีปรุงตามต ารับท่ีส่งผา่นจากรุ่นสู่รุ่น ไม่เพียงทิวทศัน์แบบเมืองใหญ่และชนบทท่ีสวยงาม สนาม
กอลฟ์มาตรฐานสากล รีสอร์ทน ้าพุร้อนท่ีไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ สวนสนุกระดบัโลก และสถานตากอากาศ
บนเกาะเขตร้อนมากมาย  

เท่ียง  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่านสู่ โรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีตั้งอยู ่ณ เมืองจูไห่ มีลกัษณะตรงท่ีรูปทรงภายนอกมองดูคลา้ยเปลือกหอยสีขาว ท่ี
เหมือนกบัหอยมุก จึงถูกขนานนามวา่โรงละครหอยไข่มุก มีจุดเด่นตรงท่ีทศันียภาพโดยรอบตั้งอยูติ่ดกบัทะเล 
ในเวลากลางคืน จะมี แสง สี  ท่ีรอบๆของตวัโรงละคร ภายในยงัมีโรงละครท่ีไวส้ าหรับจดัการแสดงต่างๆ 
ภายในสามารถบรรจุคนส าหรับดูการแสดงต่างๆไดป้ระมาณ1600ท่ีนัง่เลย จดัไดว้า่เป็นโรงละครบนเกาะแห่ง
แรกของจีนแผ่นดินใหญ่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนั้นใหท้่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกร์ิล” 
หรือท่ีมีช่ือเรียกว่ำ “หวี่หนี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท้่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซ่ึง
อยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ีไดช่ื้อวา่ถนน
คู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 คนนัง่เท่านั้น 
จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงตลำดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็น
ศูนยก์ารคา้ติดแอร์ 5,000 กวา่ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ี มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือหมด ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของ
ชาวมาเก๊าและฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 ท่ีพกั (จูไห่) Hui Chang Hoetl หรือเทียบเท่ำ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง จูไห่ -น่ังรถข้ำมสะพำนข้ำมทะเลท่ียำวท่ีสุดในโลก-ฮ่องกง- วัดเจ้ำแม่กวนอมิฮองฮ ำ-วัดแชกงหมิว 
                      ช้อปป้ิงจิมซำจุ่ย-จูไห่  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  หลงัอาหารน าท่าน ข้ำมสะพำนข้ำมทะเลท่ียำวท่ีสุดในโลก สะพำน
ฮ่องกง จูไห่ มำเก๊ำ ยาวรวม 55 กม.เปิดใชบ้ริการ 23 ต.ค.2561 เช่ือมระหวา่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กบัเมืองจูไห่ 
ของมณฑลกวางตุง้ และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าของจีน โดยใชเ้วลาก่อสร้างนานกวา่ 8 ปี มีทั้งสะพานและอุโมงค ์
ยาว 6.7 กม. รวมถึงเกาะเทียมขนาด 625 เมตร กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียว
มากมายใหม้านัง่รถชมทศันียภาพกลางทะเล ขา้มสะพานท่ีขึ้นช่ือวา่ยาวท่ีสุดในโลก มีตน้ทุนการสร้างท่ีแพง
ท่ีสุดในโลก และผา่นอุโมงค์ใตน้ ้าท่ียาวท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ถึง เกำะฮ่องกง เมืองแห่งการชอ้ปป้ิง ไนทไ์ลฟ์ และ
อาหารแห่งน้ี นบัเป็นตวัอยา่งของมหานครอนัทนัสมยั แต่ยงัคงรักษาไวซ่ึ้งรากเงา้ดั้งเดิมในแบบหมู่บา้น
ชาวประมง ฮ่องกง หรือช่ือท่ีเป็นทางการคือ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัเป็นหน่ึง
ในพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นท่ีสุดในโลก ดินแดนแห่งน้ีประกอบไปดว้ย เกาะฮ่องกง เกาลูน 
(Kowloon) เขตดินแดนใหม่ (New Territories) และเกาะอีกกวา่ 200 เกาะ ซ่ึงพร้อมมอบความเพลิดเพลินใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียวในหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติท่ีถูกสรรคส์ร้างขึ้นอยา่งยิง่ใหญ่ รวมไปถึงสีสันอนัน่าดึงดูดใจของ
เมืองหลวง  

 
 



 
จากนั้นน าท่านขอพร เจ้ำแม่กวนอมิฮองฮ ำ เพื่อความร ่ารวยเงินทอง เป็นวดัท่ีขึ้นช่ือเร่ืองการปลดหน้ีสิน รับ
ทรัพยปิ์ดยอดขาย สายคา้ขายท่ีตอ้งการความเฮงความปังตอ้งมาท่ีน่ีใหไ้ด ้โดยจะมีฤกษข์อยมืเป็นเทศกาล แต่
ท่านสามารถใชฤ้กษส์ะดวก มายมืท่านได ้แต่เม่ือใดท่ีส าเร็จผลจงกลบัมาขอบคุณเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
แลว้ผูท่ี้มาท่ีน่ีมกัจะไดม้ากนัมากกวา่ 1 คร้ัง เปิดทรัพย์ ไหว้ขอพร ขอยืมเงินเจ้ำแม่กวนอมิ มีเคลด็ว่ำ ร่ือง
อธิษฐำนส ำเร็จผล ให้กลบัมำไหว้เจ้ำแม่กวนอมิอกี ณ วัดฮองฮ ำ  น าท่านชม ร้ำนจิวเวลร่ี โรงงานจิวเวลร่ี ท่ีขึ้นช่ือ
ของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บ รางวลัอนัดบัเยีย่ม และใชใ้นการเสริมดวง เร่ืองฮวงจุย้ ซ่ึง โดดเด่นในเร่ือง
ของจ้ีกงัหนั แหวนกงัหนั ท่ีเช่ือกนัวา่เม่ือกงัหนัหมุนจะมีเสียงเหมือนเสีย งนบัเงิน เปรียบเสมือนผูส้วมใส่จะได
รับเงินทองมาไม่ขาดสาย และปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายออกไป แลว้ยิง่ น าไปผา่นพิธี ท่ีวดัแชกงหมิว จะยิง่ท าให ้สัมฤทธ์ิ
ผลเฮงๆ ปังๆคลา้ยกบัการเบิกเนตร ท่านใดอยากใหก้งัหนัท่ีผา่นพิธีท่ีวดั แอบกระซิบกบัไกด ์ของเราไดเ้ลย  
 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริกำรอำหำรเท่ียง  ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านขอพร วัดแชกงหมิวหรือเรียกว่ำ วัดกงัหันน ำโชค เป็น

วดัเก่าแก่ของ ฮ่องกง สร้างขึ้นเม่ือ 400 กวา่ปีผา่นมาแลว้ใน สมยัราชวงศชิ์ง ขึ้นช่ือลือชาในเร่ืองความศกัสิทธ์ิใน
ดา้นของโชคลาภทรัพยสิ์นเงินทอง โดยมีรูปป้ันเจา้พ่อแชก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวดัต านาน
เล่าวา่ในช่วงปลายของราชวงศชิ์ง แผน่ดินจีนเกิดกลี
ยคุมีการก่อจลาจลแขง็เมืองขึ้นทัว่ประเทศ และ
เหตุการณ์น้ีไดก่้อเกิดบุรุษชาตินกัรบ ท่ีช่ีอ วา่ขนุ พล 
แชก๊ง ท่ีไดย้กทพัไปปราบปรามความวุน่วายท่ีเกิดขึ้น
แทบทุกสารทิศ และท่านเอง ก็ไดช่ื้อวา่เป็น นกัรบท่ี
ไดช่ื้อวา่ไม่เคยแพใ้คร เพราะไม่ว่าจะยกทพัไปปราบ
กบฏท่ีไหนก็จะ ได ้ รับชยัชนะเสมอ และดาบคู่กาย
ของท่านก็ไดช่ื้อ วา่เป็นดาบไร้พ่าย เช่นกนั ดาบไร้
พ่ายของท่านคนจีนถือวา่มีความเป็ นมงคลในดา้น
ของศาสตร์ฮวงจุย้ ในเชิงของ การต่อสู้เป็นอยา่งสูง 
ธนาคารแบงคอ์อ็ฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบ
ของท่านไปก่อสร้างตึกส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ี
มีช่ือวา่ตึกใบมีด ซ่ึงเป็นตึกท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวดัแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน า 
โชคท่ีมีช่ือของวงการการท่องเท่ียวฮ่องกง ท่ีไม่วา่ทวัร์ไหนมาท่ีฮ่องกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลช้ิน



น้ีเพือ่เสริมสร้างบารมีและศิริมงคลใหก้บัชีวิต "กงัหันน ำโชค" หมุนแต่ส่ิงดี ๆ เข้ำมำในชีวิต เพ่ือควำมเป็นสิริ
มงคลและแก้ปีชง และก่อนท่ีท่ำนจะออกจำกวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล 
พาท่านสนุกกบัการ ช้อปป้ิงย่ำนจิมซำจุ่ยหรือย่ำนถนนนำธำน ท่ีคนไทยเรียกกนั เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์
เนมชั้นน าช่ือดงันานาชนิด อาทิเช่น 
เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เขม็ขดั, 
น ้าหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดชอ้ป
ป้ิง ช่ือดงั อาทิเช่น DUTY FREE 
SHOP, ST. MICHEAL, 
HARBOUR CITY, OCEAN 
TERMINAL อีกทั้งท่านยงัสามารถ 
เลือกซ้ือของฝากของคุณหนูท่ี TOY 
R US ฯลฯ    
*** อสิระอำหำรค ่ำเพ่ือควำมสะดวก
ในกำรช้อปป้ิง *** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่   
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั (พกัท่ี จูไห่) Hui Chang Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีสำม  จูไห่ - กวำงเจำ – จัตุรัสฮัวเฉิง – วัดต้ำฝอซ่ือ หรือ วัดพระใหญ่ - ร้ำนหยก - จูไห่ - ร้ำนบัวหิมะ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองกวำงเจำ เป็นเมืองเอกของมณฑล
กวางตุง้ เป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นมณฑลซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจ้ิน จูไห่ และ ซวัเถา นอกจากนั้นเมืองกวางเจายงัมีส าเนียงการพูดเฉพาะถ่ินท่ีถือ
วา่เป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เมืองกวางเจาตั้งอยูป่ากแม่น ้าจูเจียง และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประวติัศาสตร์ ยาวนานกวา่ 2,800 ปี เป็นจุดเร่ิมของเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลในคร้ังอดีต และยงัเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีเปิดตอ้นรับชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาติดต่อ
คา้ขาย แมจ้ะเป็นศูนยก์ลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กวางเจายงัมีภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนานในรูป
สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ปัจจุบนักวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการคา้ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุดใน
ภาคใตข้องจีน และยงัไดรั้บสถานะเป็นหน่ึงในสามเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดของจีน อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีผลผลิต
โดยรวมมากท่ีสุดดว้ย นอกจากนั้นยงัมีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ทนัสมยั มีระบบรถไฟใตดิ้นครอบคลุมเมือง
ชั้นในทั้งหมด รวมทั้งดา้นภูมิอากาศ อาหาร การด ารงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยูก่็มีความคลา้ยคลึงกบัประเทศ
ไทย กวางเจามีภาพลกัษณ์ค่อนขา้งแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซ่ึงบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ย "ราชการและเป็น
ทางการ" แต่ในกวา่งโจวจะรู้สึกและรับรู้ไดถึ้ง "การคา้และความวุ่นวาย" น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่ง
ดอกไม้) มีพิ้นท่ี 560,000 ตารางเมตร จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยูใ่นท่ีเดียวกนั มีมากกวา่ 39 ตึก
ก่อสร้าง อาทิ พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ี
จดัเป็นสวนจตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา  จากนั้นพาทา่นชอ้ปป้ิงถนปักก่ิง  

 
 



 
  จากนั้นน าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวก เป่ำฟู่หลิง “ยำบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิต

การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดต้ำฝ๋อซ่ือ หรือวัดพระใหญ่ วดัใหญ่ใจกลางเมือง

กวางเจา มีทั้งความสวยงามและเงียบสงบ ตั้งอยูใ่นเขตเยว่ซ่ิว มีประวติัยาวนานกวา่ 1พนัปี สร้างโดยจกัรพรรด์ิ 
หลิวเหยยีน ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 5 วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของกวา่งโจว ต่อมาถูกท าลาย และ
สร้างขึ้นใหม่หลายคร้ังในช่วงปลายราชวงศห์มิง วดัก าลงัทรุดโทรมลงทุกวนัและไดรั้บความเสียหายจากสงคราม 
ต่อมาไดรั้บการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี 1981 เร่ือยมา เม่ืออาจารย ์Guangming รองประธานสมาคมชาวพุทธกวา่ง
โจวด ารงต าแหน่งเจา้อาวาส วดัและฟ้ืนฟูรูปแบบของวดัใหญ่ วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536 วดัตา้โฟไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานท่ีไดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐบาลเทศบาลกวางโจว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แวะชอ้ปป้ิง ร้ำนหยก หยกในจีนโบราณจนมาถึงสมยันั้น ยงัมีความเช่ือวา่เป็นอญัมณีท่ีล ้าค่าและหายาก บ่งบอก

ฐานะของสตรีในสมยัก่อน แต่ในสมยัใหม่น้ีจะเช่ือวา่ หยกสีเขียวนั้นเหน่ียวน าโชคและความร ่ารวย ดงั ค า
กล่าวท่ีวา่ “สีเขียวเหน่ียวทรัพย”์ ถือเป็นการเสริมฮวงจุย้ท่ีดี ของผูส้วมใส่ อิสระใหท้่านไดเ้รียนรู้ชนิดของหยกและ
เลือกซ้ือตามใจชอบ จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงถนนปักกิง่ แห่งเมืองจีน ถนนโบราณสายประวติัศาสตร์น้ี สร้างขึ้น
สมยัราชวงศซ่์ง อยูใ่นยา่นการคา้กลางเมืองกวางโจว ถูกคน้พบเม่ือคร้ังท่ีมีการสร้างเมืองน้ีใหเ้ป็นเมืองสมยัใหม่ท่ี
ทางรัฐบาลไดข้ดุเจาะไว ้และอนุรักษไ์วใ้หผู้ม้าเท่ียวกวางเจาไดช่ื้นชม โดยมีการกั้นพื้นท่ีจดัเป็นสวนหยอ่ม ตาม
แนวกลางของถนน จะมีถนนโบราณเป็นช่วงๆ มีป้ายบอกวา่ถนนน้ีสร้างขึ้นในสมยัไหน มีกระจกอยูด่า้นบน ให้
สามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได ้ถนนปักก่ิง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแบบถนนคนเดิน มีร้านคา้เรียง



รายอยูท่ ั้งสองขา้งทาง เป็นยา่นแฟชัน่ยอดนิยมโดยเฉพาะสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้  
และของท่ีระลึกอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทำงกลบัสู่เมืองจูไห่  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั (พกัท่ี จูไห่) Hui Chang Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีส่ี จูไห่ - มำเก๊ำ- วัดเจ้ำแม่กวนอิม - วิหำรเซนต์พอล – วิหำรเซนต์พอล – ยุโรปมำเก๊ำ -  สนำมบินดอนเมือง 

เชา้  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ มำเก๊ำ นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิมองทะเล หรือเจ้ำแม่กวนอมิ
ปรำงค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 
18 เมตร หนกักวา่ 1.8 ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐาน
ดอกบวัดูงดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น
ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจบัตา เจา้แม่
กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็น
องคเ์จา้แม่กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็นหนา้
พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ี
โปรตเุกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า 
ในโอกาสท่ีส่งมอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน หลงัอาหารน า
ท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม ท่ีวัดเจ้ำแม่กวนอมิ เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ 600 ปี และเป็น 1 ใน 3 วดัเก่าแก่ท่ีสุดในมา
เก๊า ภายในเป็นท่ีประดิษฐาน องคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ีแต่งเคร่ืองทรงดว้ยชุดเจา้สาวโบราณท าจากผา้ไหม เป็นอีกปางท่ี
คนไทยมกัไม่ค่อยไดเ้ห็นจากท่ีไหนค่ะ นอกจากน้ีภายในวิหารท่ี 2 ของวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐาน พระไวโรจนพุทธะ 
ท่ีผูค้นนิยมมาขอพรในเร่ืองสุขภาพใหแ้ขง็แรงอีกดว้ย มีความเช่ือวา่ ผูค้นจะนิยมมาขอพรกบัเจา้แม่กวนอิมเพื่อให้
เงินทองมัง่มี และมีโชคลาภ และขอพรพระไวโรจนพุทธะในเร่ืองสุขภาพ  น าท่านชม วิหำรเซนต์พอล ซากโบสถ์
ท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถ์
เซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่ง ใหเ้ป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล   

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่าน แวะใหท้่านไดซ้ื้อขนมขึ้นช่ือของมาเก๊า จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ยุโรปใจกลำงเอเชีย แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของมำเก๊ำ โคไท่  ซ่ึงเป็นจุดรวมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว ซ่ึง
ท่านสามารถเท่ียวชมและชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  
ลาสเวกสัแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN 
ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีให้
ความบนัเทิง และสถานท่ีชอ้ปป้ิงท่ีแกรนด ์พบกบั 
ร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิด
พร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านไดส้ัมผสักบั
ภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ท่ีท่าน
ช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการ
ล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลีสถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรม
เดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรู พื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้นตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงาม
แบบเวนิส สะพานรูปโคง้    



น าท่านชม The Parisian Macao โรงแรมธีมโรแมนติกแห่งกรุงปารีส โดยจ าลองหอไอเฟสขนาดคร่ึงหน่ึงของ
ของจริงมาไวด้า้นหนา้ และท่านยงัสามารถขึ้นไป
ชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและวิวเมืองมาเก๊าได้
อยา่งเตม็ตา ณ ชั้น 7 และ ชั้น 3 (ฟรี!! ไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายนอกจากนั้นยงัมีห้องอาหารท่ีเสิร์ฟทั้ง
อาหารตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวั หอไอ
เฟลจ าลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนดม์าร์ค
ส าคญัท่ี พลาดไม่ไดส้ าหรับทุกคนหอ้งพกัและ
หอ้งสวีทราว 3,000 หอ้ง โดยหอ้งพกั 1 ใน 3 ของ
ทั้งหมด มองเห็นวิวหอไอเฟลจ าลอง นอกจากนั้นยงัมีหา้งสรรพสินคา้ Shoppes at Parisian ท่ีมีร้านคา้บูติกมาก
กวา่ 150 ร้าน ทั้งร้านเส้ือผา้แฟชัน่ของดีไซเนอร์ช่ือดงัและของแบรนดช์ั้นน ามากมาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมี
บรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌอ็งเซลิเซ่อนัเล่ืองช่ือในกรุงปารีสเพลิดเพลินไปกบัความบนัเทิงแบบฝร่ังเศสท่ีอดั
แน่นทุกวนั  อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยงัสามารถเดินเล่นบริเวณ
สวน น ้าพุ เขาวงกต และสระน ้าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตูเ้กม หรือนัง่สบายๆใน
ร้านอาหารเลก็ๆก็ไดเ้ช่นกนั นบัเป็นบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง...    

 The Londoner Street  สุดชิลกบับรรยากาศสไตลอ์งักฤษแท้ๆ  มีหอนาฬิกาบ๊ิกเบน ตั้งตระหง่านสุดอลงัการ 
พร้อมทั้งน ้าพุซาฟดสั โดยจ าลองบรรยากาศเมืองลอนดอนมาไวท่ี้มาเก๊าไดจ้ าลองเสมือนเราอยูท่ี่องักฤษจริงๆ มี
ร้านอาหารและร้านชอ้ปป้ิงแบรนด์ดงัมากมาย ** อสิระอำหำรค ่ำเพ่ือควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบินมาเก๊า 

18.20 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย  เท่ียวบิน FD765 
20.20 น. ถึงกรุงเทพ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  โดยสวัสดิภำพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 



อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
เด็กอำย ุ

ต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พกัเดี่ยว 

13-16 เม.ย.66 23,999.- 2,900.- 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีไม่จัดหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน แต่มีไกด์ท้องถิ่น ** 

**รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐบำลจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเท่ียว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ช่ัวโมง** 
 

@ @ อตัรำนีร้วม @ @ 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม 
- ค่าท่ีพกั  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน 
- ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX 
- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  
 

@ @กรณีลูกค้ำต้องกำรใบก ำกบัภำษี@ @ 
-     กรุณาแจง้เซลลต์ั้งแต่การจองและช าระเงิน 
-     ส่งช่ือ // ท่ีอยู ่// เลขท่ีผูเ้สียภาษี ท่ีถูกตอ้ง 
-     ทางบริษทัไม่สามารถแกไ้ขใบเสร็จยอ้นหลงัใหไ้ด ้
-     ทางบริษทัไม่สามารถออกใบก ากบัภาษียอ้นหลงัได ้
-     กรณีลูกคา้ท าใบเสร็จสูญหายหรือช ารุดทางบริษทัไม่สามารถออกใบใหม่ใหลู้กคา้ได ้

@ @ อตัรำนีไ้ม่รวม @ @ 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์ 
- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) 
- ค่ำทิปไกด์ หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ  2,000 บำท ตลอดกำรเดินทำง  (ช ำระที่สนำมบินก่อนเดินทำง)  
- ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 
 

@ @ เง่ือนไขกำรให้บริกำร @ @ 
เง่ือนไขกำรจอง  
มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระก่อนเดินทำง 20 วัน  



* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* ถา้หากท่านไม่เขา้ร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 300 หยวน 
เง่ือนไขในกำรให้บริกำร เพิม่เติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

@ @ หมำยเหต ุ@ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ / บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร หรืออ่ืนๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบ
ต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภยัธรรมชาติ แต่ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการท่ีดี เพื่อให้
ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเท่ียว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศ
บงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและเวียดนามท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยื่น
ขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ี
ประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าใน
ต่างประเทศหรือส านกังานเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วีซ่า 1,200 บาท 

 

บริษัทฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 


