
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์ร่ี) - เจ้าแม่
กวนอมิริมทะเล - The Parisian 

 ✓ ✓ 

GALAXY MACAU HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

2 

หมู่บ้านวัฒนธรรม -  Coloane Hills - ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด สโตว์ – 
ร้านเค้ก – พิพิธภัณฑ์ของก านัลคร้ังส่งมอบมาเก๊า – ซากประตู
โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ – เซนาโด้สแควร์ – น่ังรถ Open Top Bus ชม
เมืองมาเก๊า 

✓ ✓ ✓ 

3 

ตลาดแดง มาเก๊า – วัดอาม่า – มาเก๊า ทาวเวอร์ – เจ้าแม่กวนอิมริม
ทะเล - Handover Gifts Museum of Macao – น่ังรถสาธารณะ
กลบัฮ่องกง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 

     เดนิทาง 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

            
 

WONDERFUL MACAU 
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วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์ร่ี) - เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - The Parisian   

05.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เคา้เตอร์ สายการบิน CATHAY PACIFIC 
AIRWAYS  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

08.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่ CX700 

12.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ให้
คณะท่านออก Exit B จากนั้น น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวท่ีสุดของ
โลก ท่ีทนัสมยั ส าหรับใชค้มนาคมทั้งทางดา้นรถยนตแ์ละรถไฟท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชั้น L/ 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดินทาง เมืองมาเก๊า (โดยเรือเฟอร์ร่ี) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ 
จากนั้นชม น าท่านชม หมู่บ้านไทปา(Taipa Village) เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีการอนุรักษ์บา้นเรือนเอาไว ้
โดยบา้นเรือนส่วนใหญ่จะถูกสร้างข้ึนในระหว่างการปกครองของโปรตุเกส มีสถาปัตยกรรมสไตล์โค
โครเนียล ทาสีอาคารด้วยสีพาสเทล ตั้งอยู่บริเวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกบัการเดินเล่นถ่ายรูป 
และแวะทานอาหารและขนม โดยจะมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆดงัน้ี ถนนสายอาหารท่ีหมู่บา้นไทปา(Taipa 
Food Street) ท่ีหมู่บา้นไทปา(Taipa Village) จะมีตรอกเล็กๆท่ีช่ือวา่ถนน  Rua do Cunha จะเป็นตรอกคน
เดินเล็กๆ(Food Street)ท่ีมีร้านค้าร้านอาหาร และขนมขายกันเต็ม 2 ข้างทาง มีทั้ งอาหารจีน อาหาร
โปรตุเกส ร้านคุกก้ีช่ือดงั ขนมเคก้ ของฝากและสาขาของร้านกาแฟสตาร์บคัดว้ย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *DRAGON PORTUGESE RESTAURANTS (MENU SET C) 
น าทุกท่านถ่ายรูปกบั รีสอร์ทหรู The Parisian Macau เสน่ห์แห่งใหม่และสร้างความโรแมนติกแบบ
ฉบบัในกรุงปารีสขนาดจ าลอง ความมหศัจรรย ์และกล่ินอายของ นครแห่งแสงไฟ อยา่งกรุงปารีสมาสู่มา
เก๊า นอกจากนั้นยงัมีห้างสรรพสินคา้ Shoppes at Parisian ขนาด 300,000 ตารางฟุต ให้ผูม้าเยือนไดช้้อป
สินคา้แฟชัน่และเส้ือผา้หรูเสมือนกบัเดินอยูบ่นถนนในปารีส ท่ีมีทั้งการแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ ้และ
การแสดงเปิดหมวกต่าง ๆ ท่ีช่วยสร้างบรรยากาศแบบฉบบักรุงปารีสอยา่งแทจ้ริง ผูม้าเยือนยงัสามารถ
เดินเล่นบริเวณสวน น ้าพุ เขาวงกต และสระน ้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นมา้หมุน ตู้
เกม หรือนัง่สบายๆในร้านอาหารเล็ก ๆ ก็ไดเ้ช่นกนั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  GALAXY MACAU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัทีส่อง  หมู่บ้านวฒันธรรม -  Coloane Hills - ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด สโตว์ – ร้านเค้ก – พพิธิภัณฑ์ของก านัลคร้ังส่ง
มอบมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอลล์ – เซนาโด้สแควร์ – น่ังรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัจากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม(A Ma Cultural Village) มีขนาด 7,000 ตารางเมตร ม.เป็นส่วน
ต่อขยายจากวดัอาม่า คนไทยเรียกวา่เจา้แม่ทบัทิม ท่ีมีรายละเอียดต่างๆท่ีงดงามมาก สถาปัตยกรรมส่วน
ใหญ่ประกอบดว้ยตั้งแต่ เสาหินแกะสลกั ซุ้มประตูหิน รูปป้ันหินอ่อนแกะสลกัต่าง ไปจนถึงบนัได ท่ีมี
การออกแบบทั้ งหมดในราชวงศ์ฉิงด้านหลังของ A Ma Cultural Village จะเป็นเนินเขา โคโลอาน
(Coloane Hill)ท่ีมีรูปป้ันแกะสลักของเจ้าแม่ทับทิมหรือ A-Ma ท่ีสูง 21 เมตร สูงท่ีสุดในมาเก๊า และ
เน่ืองจากตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดท าให้เป็นจุดชมวิวรอบๆท่ีสวยงามมากดว้ย แวะทานทาร์ตไข่เจ้าดังแห่ง
โคโลอาน ร้านทาร์ตไข่ลอร์ด สโตว์ Lord Stow’s Bakery  (ไม่รวมค่าทาร์ตไข่) ร้านขายทาร์ตไข่ช่ือดงั
แห่งมาเก๊า ดว้ยการท่ีท าสดๆใหม่ๆ แป้งบางกรอบและมีไส้ทาร์ตท่ีนุ่มและหวานก าลงัดี ร้านดั้งเดิมอยู่ท่ี
โคโลอาน หมู่บา้นเล็กๆริมทะเล ถึงแมว้า่จะตั้งอยูห่่างไกลจากในเมือง 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ LAIHEEN RESTAURANT 
ท่านเดินทางสู่ ร้านเค้ก เพื่อให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของขวญัของฝากได้ตามอธัยาศยั ท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์ของก านัลคร้ังส่งมอบมาเก๊า เป็นอาคารสามชั้น ชั้นหน่ึงแบ่งเป็น 2 ห้องนิทรรศการ ห้องหน่ึง
จดัเป็นธีมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาเก๊า อีกห้องเป็นแกลเลอร่ีแสดงของก านัลท่ี
ได้รับคร้ังพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนจากโปรตุเกส (เม่ือปี ค.ศ. 1999) จากแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จงัหวดั เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง รวมถึงโคลงท่ีแต่ง
โดยเจียงเจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจี์น 
ชั้นสองเป็นห้องออดิทอเรียม จุผูช้มได ้200 คน จากนั้นน าท่านมายงั ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ท่ีสร้าง
ข้ึนระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ท าให้วิทยาลัยเซนต์ปอลท่ีอยู่ติดกับโบสถ์ ก็
กลายเป็นซากดว้ยเช่นกนัโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอีเดิม วิทยาลยัเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็น
โบราณสถานท่ียงัหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนต์ปอลคือประจกัษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของ
ตะวนัตกใน ภูมิภาคตะวนัออกไกลและไดรั้บการวางหลกัสูตรการศึกษาไวอ้ยา่งพิถีพิถนัขณะท่ีซากประตู
โบสถ์เซนต์ปอลในปัจจุบนัถูกมาเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองมาเก๊า พาทุกท่านเดิน ย่านเซนาโด สแควร์ 
จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายลอ้มไปดว้ยตึกรามบา้นช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจาก
โปรตุเกส มีร้านคา้เปิดกนัอยูท่ ั้งสองขา้งทาง เป็นทางเดินคดเค้ียวเล้ียวไปตามทางท่ีจะไปยงัจุดท่องเท่ียว
ต่าง ๆ เช่น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้อมปืนใหญ่มองเต, พิพิธภณัฑ์มาเก๊า ร้านคา้ส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านขายขนมของฝาก ร้านเส้ือผา้ และร้านอาหารจีน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *TOU TOU KOI RESTAURANT 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

จากนั้นเดินทางต่อไป น่ังรถ Open top bus ชมเมืองมาเก๊า น าทุกท่านนัง่ผา่นชมมาเก๊าในมุมท่ีดีท่ีสุดจาก
บนรถบสั และร่วมเท่ียวชมสถานท่ียอดนิยมในมาเก๊า เส้นทางท่ีผา่นเป็นสถานท่ีส าคญั ๆ ในมาเก๊าแทบ
ทั้งหมด 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  GALAXY MACAU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ตลาดแดง มาเก๊า – วดัอาม่า – มาเก๊า ทาวเวอร์ – เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล - Handover Gifts Museum of 
Macao – น่ังรถสาธารณะกลับฮ่องกง - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดแดงมาเก๊า (Red Market) สัมผสัการตลาดเช้าและให้ท่านได้เลืกซ้ือ
ของขวญัของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเขา้ชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี 
วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมาก ๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดู
แลว้ก็แปลกตาดีเพราะวา่มีการก่อสร้างกนัแบบลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ี
ตั้งอยูริ่มเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้มประตูก็จะพบกบัศาลของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่ นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตา
ธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชานหลินและยงัมีศาลเจา้ขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การ
สร้างเพื่อถวายใหแ้ก่เจา้แม่ทบัทิม 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  แบบบุฟเฟ่ต์ @ MACAU TOWER 

 
 จากนั้นน าทุกท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองคเ์จา้แม่กวนอิมสัมฤทธ์ิประทบัยืนบนโคมทรงดอกบวั 
ซ่ึงประเทศโปรตุเกสสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กบัมาเก๊าเน่ืองในโอกาสส่งมอบคืนให้กบัประเทศจีน .... 
จากนั้นน าท่านแวะซ้ือขนมพื้นเมืองมาเก๊า และทองพบัห่อสาหร่ายท่ีข้ึนช่ือ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์ของก านัลคร้ังส่งมอบมาเก๊า (Handover Gifts Museum of Macao) เป็นอาคารสามชั้ น 
ชั้นหน่ึงแบ่งเป็น 2 ห้องนิทรรศการ ห้องหน่ึงจดัเป็นธีมเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมา



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เก๊า อีกห้องเป็นแกลเลอร่ีแสดงของก านลัท่ีไดรั้บคร้ังพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนจากโปรตุเกส (เม่ือปี ค.ศ. 1999) 
จากแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน จงัหวดั เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง รวมถึงโคลงท่ีแต่งโดยเจียงเจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจี์น    
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง (โดยรถบัสสาธารณะ) สะพานเช่ือมฮ่องกง มาเก๊าและจูไห่ 
เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)  

 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 

22.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่ CX709 
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่ เสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

❖ ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

❖ ในนามของร้านรัฐบาล คอื, โรงงานจวิวเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์  จงึรบกวนเรียนให้กบั

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

❖ ทีฮ่่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มกีารบังคบัใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัราค่าบริการ/ท่าน  

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 34,900 34,900 33,900 32,900 7,500 

หมายเหตุ : ราคาที่น าเสนอเป็นเพยีงราคาเร่ิมต้นเท่าน้ัน ยงัไม่ได้ท าการจองใด ๆ ทั้งส้ิน ราคาอาจมีหารเปลีย่นแปลง 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ - 160HKD / ตลอดทริป/ต่อท่าน 
 


