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Trip Highlight 

 นําท่านสู่ดนิแดนอนัศกัดิ�สทิธิ�ของพระโพธิสตัว์กวนอิมพทุธศาสนานิกายมหายาน วดัผู่ถัวซาน 

 ชมความยิ�งใหญ่ของสะพานกระจกที�มีความสงูทําลายสถิติสะพานกระจกที�เมืองจางเจียเจี �ย ที�ความสงู 500 

เมตร ความยาว 202 เมตร  รองรับนํ �าหนกัได้ 20 ตนั เป็นกระจกใสความหนา 6 ซม. 

 ชมสาวงามหวีหนี� (เทพีไข่มกุ) สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ของเมืองจไูห่  

 ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul’s) 

 จตัรัุสเซนาโดสแคว์ (Senado Square) 

 เวเนเซี�ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่สดุของมาเก๊า  

    

                         กาํหนดการเดินทางระหวา่งวนัที�  23-26 ก.พ.  2563 

 

 

05.30 น  บริการรถรับทา่นที�บ้าน (เฉพาะพื �นที� จ.ภเูก็ต)  

07.30 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินภเูกต็ โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัท คอยให้การต้อนรับแนะนาํเอกสารและอาํนวยความ 

  สะดวกก่อนขึ �นเครื�อง (บริการอาหารเช้าแบบกลอ่ง) 

09.35 น. บินลดัฟ้าไปยงั มาเก๊า โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เที�ยวบนิที� FD624  

13.40 น. เดินทางถึง สนามบนิท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊า (เขตปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 

  ประมาณ 1 ชั�วโมง) นําทา่นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสมัภาระ 

  เรียบร้อย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองจูไห่ (Zhuhai)  ผา่นด่านตรวจคนเข้าเมืองและ 

  ศลุกากร (Gongbei Border) ซึ�งตั �งอยู่ใน Zhuhai ในจีนแผน่ดินใหญ่ติดกบัมาเก๊า  

  ดําเนนิการโดยสํานกัการบริหารทางเข้าและออกของกระทรวงความมั�นคง 

  สาธารณะและการบริหารงานทั�วไปของศลุกากร เมืองจไูห ่ซึ�งตั �งอยู่ทางตอนใต้ 

  ของลุม่แม่นํ �าไข่มกุ (Pearl River Delta) ในมณฑลกวางตุ้งทอดตวัยาวอยู่ริมฝั�ง 

  ทะเลจีนใต้ โดยอาณาเขตติดต่อกบัมาเก๊า และยงัสามารถข้ามฝั�งไปเที�ยวฮ่องกง 

  ได้อย่างงา่ยดาย เมืองจไูหเ่ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จไูห”่  

วนั23          ภเูก็ต – มาเก๊า – จไูห่ – วดัผู่โถว – ฮวัฟามอลล์ – โชว์นํ �าพรุะบํา 



  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหศัจรรย์แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน” (หมายต ุ: ทา่นจะต้องรับ 

  สมัภาระและดแูลสมัภาระทรัพย์สนิของท่านด้วยตวัทา่นเอง ในการเดนิทางข้ามดา่นและผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง)   

  นําทา่นเดนิทางสู ่วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอนัศกัดิสิทธิ�ของพระโพธิสตัว์อวตาร 

  หนึ�งหรือภาคหนึ�งของพระอมิตาภพทุธเจ้า ซึ�งพระโพธิสตัว์กวนอิมเป็นมหาบรุุษ

  เมื�อเสดจ็โปรดสตัว์ให้พ้นทกุข์จะทรงนิรมิตพระองค์ไปตามภพภมิู พระโพธิสตัว์

  กวนอิมจึงมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพนัมือพนัตา , ปาง 11 หน้า และ 

  ปางทีเป็น “เจ้าแมก่วนอิม” ที�คนจีนเรียกวา่ “อาเนี �ย” เป็นต้นเชื�อกนัวา่  

  พระโพธิสตัว์กวนอิม มีที�ประทบัอยู่ที�ดนิแดนศกัดิ�สทิธิ�บนภเูขาเกาะกลางทะเล

  ทางทิศใต้ของประเทศอินเดีย เมื�อราว พ.ศ. 11 พระสงฆ์รูปหนึ�งเดนิทางไป

  ประเทศจีนเพื�อศกึษาธรรมขากลบัได้เชิญองค์เจ้าแมก่วนอิมกลบัมาด้วย ระหวา่งทางเจอพายจุึงต้องแวะพกัที�เกาะแหง่ 

  หนึ�งเป็นเวลานานมาก จนเชื�อวา่องค์เจ้าแม่กวนอิม จะไมไ่ปที�ไหน ประสงค์จะอยู่ที�เกาะแหง่นี � จึงได้สร้างศาลเพื�อ 

  ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะแหง่นี �จึงกลายเป็นที�ตั �งของปชูนียสถานอนัศกัดิ�สิทธิ� เปรียบเชน่ที�ประทบัของเจ้าแม่

  กวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหง่นี �คือ “เกาะผูถ่่อซาน” (โพท้อซวั) หนึ�งในสี�ภเูขาพระพทุธอนัยิ�งใหญ่ของจีน จากนั �น

  นําทา่นเดนิทางสู ่ฮัวฟามอลล์ (Haufa Mall) ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของเมืองจไูหพ่รั�งพร้อมไปด้วยเสื �อผ้าเครื�องแตง่

  กาย ร้านอาหาร มากมายกวา่ 100 ร้านค้า เรียกวา่เป็นคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่เลยกว็า่ได้ ฮวัฟามอลล์ ประกอบไปด้วย 3 

  สว่นด้วยกนั  1. QUALITY LIFE ทา่นจะได้พบกบัร้านเสื �อผ้าชั �นนํา เครื�องใช้ ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์, ซุปเปอร์มาเก็ต, ส่วน

  ของสนามเดก็เลน่ และ โรงหนงั 2. ROMANTIC VALLEY ประกอบด้วยร้านเสื �อผ้าชั �นนําทไีด้รับแรงบนัดาลใจในการ 

  ตกแตง่จากวฒันธรรมตา่งๆ ทั�วโลก 3. LUXURY ZONE โซนทีรวบรวมแบรนด์เนมชั �นนําจากทั�วทกุมมุโลก ให้ทา่นช้อปปิ�ง

  กนัได้จใุจในที�เดียว ให้ทา่นได้เดนิช้อปปิ�งตามอธัยาศยั ชว่งเย็น นาํทา่นชม การแสดงนํ �าพุเต้นระบาํ ประกอบแสงสเีสยีง

  ด้านหน้าของฮวัฟามอลล์ 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหาร  

                           นําทา่เข้าสูท่ี�พกั Seaview Hotel หรือเทยีบเทา่ 

 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

วนั     วนัที�24    เมืองจไูห่ – เมืองชิงหยวน – ยอดเขาหวงทงึเซี�ยสะพานกระจก – เมืองกวางโจว - ช้อปปิ�งถนนซั�งเซี�ยจิ�ว  



  จากนั �นนําทา่นสู ่เมืองชงิหยวน

  กลางและต้นนํ �าลําธารของแม่นํ �า

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร

  จากนั �นนําทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาหวงทงึเซี�ย

  กระจก ที�มีความสงูทาํลายสถิตทิางเดินทางกระจกที�เมืองจางเจียเจี �ย

  ความยาว 202 เมตร แตล่ะช่องจะประกอบไปด้วย

  ถึง 20 ตนั ใช้วสัดแุก้วที�ทนัสมยัที�สดุในโลก

  ออกแบบทางเดนิกระจกมีลกัษณะ

  แนวตั �งและแนวนอน  นอกจากนี �ที�นี�ยงัตกแตง่ด้วย

  สวยงามไว้ที�ทางเดนิกระจกอีกด้วย

  หวาดเสียวของทางเดินกระจกพร้อม

  กระจก เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภยั

  อยา่งสงูสดุอยูต่ลอดเวลาจากทางรัฐบาลจีน ดงันั �น สะพานอาจจะปิดไม่ให้

  นกัทอ่งเที�ยวเข้าไป อนัเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน

  ของนกัทอ่งเที�ยว) (หากท่านไม่เดินทางเดินกระจก บ

  เงินทกุกรณี) 

  จากนั �นนําทา่นเดินทางสู ่เมืองกวางโจว

  (Guangdong Sheng) ซึ�งเป็นมณฑล

  คือ เซินเจิ �น (Shenzhen) จไูห ่(Zhuhai) 

  เจียง (Zujiang) มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกว่า 

  อดตีและยงัเคยเป็นเมืองทา่เสรีแหง่แรกและแหง่เดียวที�เปิดต้อนรับชาวตะวนัตกที�เข้

  ศนูย์กลางในการปฎิรูปเศรษฐกิจจีน แ

  ปัจจบุนักวางเจามีบทบาทเป็นเมืองเศรษฐกิจ

  ที�สดุภาคใต้ของจีน จากนั �นให้ทา่นอิสระช้อปปิ�งที� 

  ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงของเมืองกวางโจว ซึ�งจําหนา่ยสินค้าหลากหลายชนิดทั �ง

  อาหารสินค้าแฟชั�น และของที�ระลกึตา่งๆ

  ความยาวถนน 1.2 กิโลเมตร ถนนซา่งเซี�ยจิ�ว

  กวางโจว ซึ�งเปิดทาํการตั �งแต ่ปี ค

  (Xiguan) ซึ�งมีลกัษณะอาคารทั �งสไตล์จีนและสไตล์ยโุรปผสมกนัไป และยงัเตม็ไป

  ด้วยตรอกตา่งๆ อีกจํานวนมาก ซึ�งบรรยากาศของถนน

  คกึคกัเป็นพิเศษตั �งแตง่ชว่งเย็น ไปจนถึงตอนคํ�าของทกุวนั

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร

                          นําทา่เข้าสูท่ี�พกั Seaview Hotel

วน เป็นจงัหวดัหนึ�งที�ใหญ่ที�สดุ ตั �งอยู่ในภาคเหนอืตอนกลางของ

ธารของแม่นํ �าเป่ยเจียง 

รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

ยอดเขาหวงทงึเซี�ย (Huangtengxia Tianmen) พบกบัที�เที�ยวใหมแ่กะกลอ่งเป็น

ที�มีความสงูทาํลายสถิตทิางเดินทางกระจกที�เมืองจางเจียเจี �ย ประเทศจีน ที�นี�มีความสงูถงึ 

แตล่ะช่องจะประกอบไปด้วยแผ่นกระจกหนา 3 ชั �นวางช้อนกนัเพื�อให้สามารถ

ตนั ใช้วสัดแุก้วที�ทนัสมยัที�สดุในโลก เป็นกระจกใสมีความหนา 6 ซม. การ

ออกแบบทางเดนิกระจกมีลกัษณะคล้ายกบัไม้แบดมินตนัสองอนัวางอยูใ่น

นอกจากนี �ที�นี�ยงัตกแตง่ด้วยนํ �าตกเอฟเฟค แสง ส ีที�

สวยงามไว้ที�ทางเดนิกระจกอีกด้วย  อิสระให้ทา่นพบกบัความตื�นเต้นและ

หวาดเสียวของทางเดินกระจกพร้อม กบัทิวทศัน์อนังดงาม (หมายเหต ุ: ทางเดนิ

เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นต้องตรวจสอบและรักษาความปลอดภยั

อยา่งสงูสดุอยูต่ลอดเวลาจากทางรัฐบาลจีน ดงันั �น สะพานอาจจะปิดไม่ให้ 

ข้าไป อนัเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน ทั �งนี �เพื�อความปลอดภยั

หากท่านไม่เดินทางเดินกระจก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมทํ่าการคืน

เมืองกวางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง  

ซึ�งเป็นมณฑลที�ตั �งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั �ง 3 แหง่ของจีน 

(Zhuhai) และ ซวัเถา (Shantou) ตั �งอยู่ปากแมน่ํ �าจ ู

มีประวตัศิาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี ที�นี�เป็นจดุเริ�มของเส้นทางสายไหมทางทะเล ในครั �ง

อดตีและยงัเคยเป็นเมืองทา่เสรีแหง่แรกและแหง่เดียวที�เปิดต้อนรับชาวตะวนัตกที�เข้ามาติดตอ่ค้าขาย

ฎิรูปเศรษฐกิจจีน แตก่วางโจวยงัมีภมิูหลงัทางประวตัิศาสตร์ที�ยาวนานในรูปสถานที�สําคญัตา่งๆ 

ปัจจบุนักวางเจามีบทบาทเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า ที�มีความเจริญรุ่งเรืองมาก 

ที�สดุภาคใต้ของจีน จากนั �นให้ทา่นอิสระช้อปปิ�งที� ถนนคนเดินซ่างเซี�ยจิ�ว เป็น 

มืองกวางโจว ซึ�งจําหนา่ยสินค้าหลากหลายชนิดทั �ง 

อาหารสินค้าแฟชั�น และของที�ระลกึตา่งๆ จากร้านค้าทั �งหมดกวา่ 300 ร้าน ตลอด 

กิโลเมตร ถนนซา่งเซี�ยจิ�วเป็นถนนสายธุรกิจแหง่แรกของเมือง 

ปี ค.ศ.1995 พื �นที�โดยรอบเป็นยา่นเมืองเกา่ซีกวน  

ซึ�งมีลกัษณะอาคารทั �งสไตล์จีนและสไตล์ยโุรปผสมกนัไป และยงัเตม็ไป 

อีกจํานวนมาก ซึ�งบรรยากาศของถนนคนเดินแหง่นี �จะมีความ 

คกึคกัเป็นพิเศษตั �งแตง่ชว่งเย็น ไปจนถึงตอนคํ�าของทกุวนั 

รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

Seaview Hotel หรือเทยีบเทา่ 

เป็นจงัหวดัหนึ�งที�ใหญ่ที�สดุ ตั �งอยู่ในภาคเหนอืตอนกลางของ มณฑลกวางตุ้ง อยูต่รง 

พบกบัที�เที�ยวใหมแ่กะกลอ่งเป็น ทางเดนิ 

ประเทศจีน ที�นี�มีความสงูถงึ 500 เมตร  

เพื�อให้สามารถ รองรับนํ �าหนกัได้มาก

เส้นทางสายไหมทางทะเล ในครั �ง  

ามาติดตอ่ค้าขาย  

ตก่วางโจวยงัมีภมิูหลงัทางประวตัิศาสตร์ที�ยาวนานในรูปสถานที�สําคญัตา่งๆ  



 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั 

  จากนั �นนําทา่นชม สาวงามหวหีนี�  หรือ จุไห่ ฟิชเชอร์ เกร์ิล (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลางทะเลสญัลกัษณ์ 

  ของเมืองจไูห ่บริเวณอา่วเซียงห ูสร้างขึ �นจากหินแกรนิตทราย เป็นรูปแกะสลกั 

  สงู 8.7 เมตร นํ �าหนกัโดยประมาณ 10 ตนั หวีหนี�สาวงามที�ยืนถือ ไขม่กุบดิเอว   

  พลิ �วริ �วชายผ้าพดัพลิ �ว อุ่นรอยยิ �มทั �งบนใบหน้าถึงมมุปากเป็นสญัลกัษณ์ของ

  เมืองบง่บอกถึงความอดุมสมบรูณ์รุ่งเรืองแหง่เมืองจไูห ่นั �นเองไม่วา่ใครไปเมือง

  จไูห ่กต้็องแวะเวียนกนัไปเยี�ยมเธอ 

  ชมทิวทศัน์ของ ถนนคู่รัก (The Love’s Road) ถนนเลียบชายหาดที�สวยงาม

  แสนจะโรแมนตกิ ซึ�งทางรัฐบาลเมืองจไูหไ่ด้ตกแตง่ภมิูทศัน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับการพกัผอ่นหย่อนใจ  

  และที�ได้ชื�อว่าเป็นถนนคูรั่กเพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี �ได้มีการนําเก้าอี � หรือม้านั�งซึ�งทํามาสําหรับ 2 คน

  นั�งเทา่นั �น จึงได้ชื�อวา่ ถนนคู่ รัก ปัจจบุนัเป็นที�นิยมของบรรดาคูรั่ก มาพกัผอ่นกนัมากมาย  

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ร้านหยก (Chinese Jade Shop) หยกเป็นอญัมณีศกัดิ�สิทธิ�ที�อยูคู่ก่บัชนชาติจีนมาอย่าง  

  ยาวนานหลายศตวรรษ และยงัถือเป็นเครื�องประดบัมงคลของคนเชื �อสายจีนมาตั �งแตโ่บราณกาล    

  เนื�องจากชาวจีนเชื�อวา่หยกคอืสญัลกัษณ์ของสิ�งศกัดิ�สิทธิ�จากสวรรค์ ที�ช่วยเสริมดวง ที�จะนําโชคลาภ และ  

  ความรํ�ารวยมาให้ นอกจากนั �นยงัชว่ยคุ้มครองผู้ที�สวมใส ่ทาํให้มีสขุภาพด ีมีอายยืุนยาว สร้างความสงบ  

  สขุ พร้อมมอบพลงัอํานาจพิเศษให้อีกด้วย ศนูย์สมนุไพจีน บวัหมิะ (Chinese Herbal Shop) ร้านเยื�อไผ ่  

  (Chiese Bamboo Shop) ศนูย์รวมสินค้าพื �นเมืองที�มีชื�อเสียง คณุภาพดขีองเมืองจไูห ่ทา่นสามรถเลือกซื �อ  

  เพื�อเป็นของฝากได้ที�นี�  จากนั �นนําทา่นช้อปปิ�งที� ตลาดใต้ดนิกงเป่ย เป็นแหลง่ช้อปปิ�งสดุฮอตของเมืองจไูห ่ตั �งอยูบ่ริเวณ

  ชั �นใต้ดิน ของดา่นตรวจคนเข้าเมืองจไูห-่มาเก๊า มีสินค้ามากมายหลากหลายแบบให้เดินเลือกซื �อ ทั �งเสื �อผ้า รองเท้า  

  กระเป๋าแฟชั�น อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ�งมีคณุภาพดีและราคาย่อมเยา นกัช้อปทั �งหลายห้ามพลาดเดด็ขาด 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนําทา่นเข้าสูที่�พกั Seaview Hotel หรือเทยีบเทา่ 

วนัที� 25  เมืองกวางโจว – เมืองจไูห - สาวงามหวีหนี� หรือ จไูห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล – ถนนคูรั่ก – ร้านหยก 

  ร้านบวัหิมะ – ร้านเยื�อไผ่ – ตลาดใต้ดินกงเป่ย 



                      

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที�พกั 

  หลงัอาหาร นาํทา่นเดินทางสูด่า่นตรวจคนเข้าเมือง (Gongbei Border)  มายงั มาเก๊า (Macau) โดยรถโค้ช มาเก๊า  

  (Macau) เป็นแหลมคาบสมทุรเลก็ๆ ทางตอนใต้ของจีนแผ่นดินใหญ่ ในอดตีเคยเป็นเมืองขึ �นของประเทศโปรตเุกส ใน 

  ปัจจบุนัเป็นเขตปกครองพิเศษแหง่หนึ�งของประเทศจีนทําให้เป็นเมืองที�มีสว่นผสมระหวา่งวฒันธรรมโปรตเุกสและจีน ซึ�ง

  ชื�อถนนและสถานที�หลายๆ แห่งยงัคงใช้ภาษาโปรตเุกสอยู่ มีคาสิโนและห้างขนาดใหญ่หลายแห่ง จนได้รับฉายาวา่เป็น 

  Las Vegas of Asia (หมายเหต:ุ ทา่นจะต้องรับสมัภาระและดแูลสมัภาระทรัพย์สินสว่นตวัด้วยตวัทา่นเอง)    

         จากนั �น นาํทา่นชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St.Paul’s) เป็นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตอูนัโตนีโอ มา

  เก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ที�นี�เป็นแลนด์มาร์คเบอร์ 1 ของมาเก๊า 

  ซากประตโูบสถ์เซนต์ปอลคือด้านหน้าของโบสถ์มาแตร์เดอิที�ถกูก่อสร้างขึ �นใน 

  ปี ค.ศ.1602-ค.ศ.1640 ที�ถกูทําลายจากเหตกุารณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ.1835 และ 

  ซากของวทิยาลยัเซนต์ปอลที�อยูถ่ดัไปจากโบสถ์ ทั �งโบสถ์มาแตร์เดอีเดมิ  

  วิทยาลยัเซนต์ปอลและป้อมปราการเป็นสิ�งปลกูสร้างของพระนิกายเยซูอดิและ 

  เข้าใจวา่เป็น “ป้อมปราการ” ของมาเก๊า ใกล้ๆ กนันั �นคือซากโบราณสถานของวิทยาลยัเซนต์ปอลที�เป็นหลกัฐานของ 

  มหาวิทยาลยัแบบตะวนัตกแห่งแรกในตะวนัออกไกลที�มีหลกัฐานการสอนที�ละเอียด ทกุวนันี �ด้านหน้าของซากประตโูบสถ์

  เซนต์ปอลทําหน้าที�เป็นสญัลกัษณ์ของแทน่บชูาให้กับเมืองนี � 

  นําทา่นสู ่จัตุรัสเซนาโดสแคว์ (Senado Square) เป็นศนูย์รวมของชาวเมืองมาหลายศตวรรษและยงัคงเป็นสถานที�จดั

  งานเฉลิมฉลองที�ได้รับความนิยมมากที�สดุอยูท่กุวนันี � ปัจจุบนัเป็นย่านช้อปปิ�ง 

  แบรนด์เนม โนเนม ของกิน ของที�ระลกึที�นกัทอ่งเที�ยวนยิมมาจบัจ่ายใช้สอย  

  ทั �งสองข้างทางและในบริเวณจตัรัุสเซนาโด ประกอบด้วยอาคารตา่งๆ รูปแบบ 

  สถาปัตยกรรมยคุอาณานคิม มีตกึสวยๆ มีโบสถ์สวยที�มีความสําคญัอยูด้่วย 

  มีร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื �อของที�ระลกึ ติดไม้ติดมือไปฝากคนที�ท่านรัก  

  จากนั �นนําทา่นเดินทางสู ่เวเนเซี�ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพลก็ซ์ขนาดใหญ่สดุของมาเก๊าที�มีโซน 

  คาสิโนที�ใหญ่ที�สดุในโลก รวมทั �งยงัเป็นอาคารที�มีพื �นที�ใช้สอยขนาดใหญ่ที�สดุในเอเชียด้วยแตสิ่�งที�มีชื�อเสยีงของเวเนเซี�ยน

  สําหรับนกัทอ่งเที�ยวไปคือโซนที�เป็นห้าง ซึ�งออกแบบและตกแตง่ให้เหมือนกบัสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ�งสร้าง

  ออกมาได้สวยงามและนา่ตื�นตาตื�นใจจนมีชื�อเสยีงไปทั�วโลก 

 

 

 

 

                      บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเซี�ยน เรียกวา่ Grand Canal Shoppes อยูท่ี�ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ�งจะแยกสว่นกนั 

  ชดัเจนแตจ่ะมีทางเดินเชื�อมถงึกนัได้ ภายในห้างจะมีรูปคล้ายกบัตวั U ที�มีคลองไหลผ่านกลางทางเดินซึ�งจะมีบริการเรือ

วนัที�26       เมืองจไูห่ – มาเก๊า – ประตโูบสถ์เซนต์ปอล – จตัรัุสเซนาโดสแคว์ – เวเนเซี�ยน – มาเก๊า – ภเูก็ต 



  พายกอนโดลา่ (Gondola) ที�มีทั �งคนจีนและฝรั�งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อมกบัการพดูคยุร้องเพลงไปด้วยกนั 

  สว่นเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกบัเป็นท้องฟ้า ร้านตา่งๆ ภายในห้างคอ่นข้างหลากหลาย ทั �งของกินของใช้ตา่งๆ  

  รวมทั �งร้าน Lord Stow Bakery ที�เป็นร้านขายทาร์ตไข่ชื�อดงัที�สดุเจ้าหนึ�งของมาเก๊าอยูด้่วย อิสระให้ท่านช้อปปิ�งหรือ 

  สนกุสนานกบักิจกรรมภายในเวเนเชี�ยน ตามอธัยาศยั หลงัจากนั �นนําทา่นเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า 

  (บริการอาหารเที�ยงแบบกลอ่ง) 

12.00 น. คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)  

14.10 น. นําทา่นเดนิทางสูภ่เูก็ต โดยสารการบิน แอร์เอเชีย เที�ยวบิน FD625 

16.55 น. ถึงสนามบินนานาชาตภิเูก็ต โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

      ** โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางบริษทัเห็นถึงความสาํคญัของลูกคา้เป็นสิ�งสาํคญั ** 

 
อตัราคา่บริการ   สําหรับเดินทาง 15 ท่าน  

ทา่นละ   15,900  บาท 

 
อตัราคา่บริการดงักล่าวรวม 

- คา่ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามรายการที�ระบ ุรวมนํ �าหนกักระเป๋า 20 กิโล 

- คา่ที�พกัโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ทา่น) 

- อาหารและเครื�องดื�มทกุมื �อ ตามที�ระบไุว้ในรายการ  

- คา่เข้าชมตามที�ระบไุว้ 

- คา่วีซา่ 

 - คา่รถนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ 

 - คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท)  

  ทั �งนี �ย่อมอยูใ่นข้อจํากดัที�มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  

อตัราคา่บริการดงักล่าวไม่รวม 

 - คา่หนงัสือเดนิทาง และเอกสารคนตา่งด้าวต่างๆ 

 - คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิช่น เครื�องดื�ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์   คา่ซกัรีด ฯลฯ 

 - คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็) 

 - คา่ทปิพนกังานยกปกระเป๋า 

 - คา่ทิปไกด์ท้องถิ�น และ คา่ทิปคนขบัรถท้องถิ�น รวมตลอดทั �งทิปมาเก๊า ทา่นละ 200 บาท 

 - คา่ทิปไกด์ท้องถิ�น และ คา่ทิปคนขบัรถท้องถิ�น รวมตลอดทั �งทิปจีน ทา่นละ 300 บาท 

 - คา่ VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย 3 % (กรณีขอใบกํากบัภาษี)  

- คา่ทริปหวัหน้าทวัร์ที�ดแูลคณะจากเมืองไทย 



สิ�งที�นกัท่องเที�ยวห้ามนําเข้าเด็ดขาด 

† สารเสพติด และ อปุกรณ์ในการเสพ 

† สตัว์เลี �ยง 

† สิ�งมีชีวิตที�ใกล้สญูพนัธุ์ 

† ปืนและอาวธุ 

สนิค้าทางการเกษตร 

สนิค้าดงัรายการต่อไปนี �ที�ต้องแสดง 

† อาหารตา่งๆ 

† พืช หรือสว่นต่างๆของพืช (มีชีวิตหรือไม่มี) 

† สตัว์ (มีชีวิตหรือไม่ม)ี หรือผลติภณัฑ์ที�ทําด้วยเนื �อสตัว์ 

† สิ�งของที�ทําจากสตัว์ 

† อปุกรณ์ เช่น อปุกรณ์ตั �งแคมป์ กอล์ฟ จกัรยานมือสอง 

† ตวัอย่างทางชีวภาพ 

ยา 

ถ้าท่านนํายาที�มีใบสั�งจากแพทย์ หรือ ยาที�อยูภ่ายใต้การควบคมุ ควรจะ: 

† มีใบสั�งยาวา่อยูภ่ายใต้การควบคมุของแพทย์และจําเป็นสาํหรับสขุภาพของนกัเรียน 

† ยาบรรจอุยูใ่นภาชนะเดิม 

† มีปริมาณยาที�ใช้เพียงพอไม่มากเกิน 3 เดือนสําหรับยาที�มีใบสั�งยา หรือ สําหรับ 1 เดือนสําหรับยาที�อยูภ่ายใต้การควบคมุ 

**ห้ามนําสิ�งของหรือเครื�องประดบัทกุชนิดที�ทําจากชิ �นสว่นของสตัว์สงวน และสตัว์ที�ได้รับการคุ้มครองจากทั�วโลก อาท ิงาช้าง หนัง

เสือ หรือกลัปังหา ฯลฯ 

***ห้ามนําสนิค้าที�เป็นการละเมิดลขิสทิธิ�ทกุชนิด อาทิ  กระเป๋าเลยีนแบบจากแบรนด์ดงั 



***ห้ามวตัถลุามก ทกุชนิด 

***ห้ามนําธนบตัร หรือเหรียญกษาปณ์ ปลอม 

 

นกัท่องเที�ยวที�กรอกข้อมลูที�ไม่เป็นจริง และเสี�ยงต่ออนัตรายจะถกูปรับได้ $200 หรือในกรณีที�ผิดต่อกฎหมายอยา่งรุนแรงก็อาจจะ

ถกูปรับได้ถงึ $100,000 หรือจําคกุได้มากถึง 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


