
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☺ มาเก๊า    :  สัมผัสยุโรป แห่งเอเชีย สุดหรูและอลงัการ THE LONDONER  และ THE VENETIAN    
☺ ซัวเถา   : ไหว้เจ้า เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) + ไต่ฮงกง + เมืองแต้จิ๋ว เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
☺ จูไห่       : เมนูม้ือพเิศษ !!! เป๋าฮ้ือซีฟู๊ด ไวน์แดง + ช้อปป้ิงก๊งเป่ย  มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย  
 

ก าหนดการเดินทาง  12-17 , 14-19 , 17-22 , 19-24 , 21-26 เม.ย.66  ( 6 วนั 5 คืน ) 
 

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ– มาเก๊า – จูไห่ - PONTO SQUARE 

10.00 น. คณะพร้อมกนั ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์สาย
การบิน ไทย เวียตเจ็ต Thai VietJet (VZ) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่าน 

12.10 น.  เดินทางสู่มาเก๊า โดยเท่ียวบินท่ี VZ3732 
15.40 น.  เดินทางถึง มาเก๊า 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. หลงัผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านขา้มด่านสู่ เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน น าท่านเท่ียวชม PONTO 
SQUARE หา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่ของเมืองจูไห่ตั้งอยูท่ี่ถนนวงเวียนตะวนัออก เขตบริการท่าเรือเหิงฉิน ห่าง
จากด่านเขา้เมืองเหิงฉินและสถานี G-ZMrt เพียง 200 เมตร หา้งสรรพสินคา้อยูติ่ดกบัมหาวิทยาลยัมาเก๊า  อาคารท่ี
พกัอาศยั อาคารส านกังาน และร้านคา้ปลีกมากมาย ดว้ยท าเลท่ีเหมาะสม จึงมีผูค้นสัญจรไปมาจ านวนมาก และยงั
มีเครือข่ายการคมนาคมท่ีดีเยี่ยมอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HUICHANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสอง จูไห่-ซัวเถา-สุสานไต่ฮงกง-เฮียงบู๋ซัว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา หรือ ซานโถว เป็นเมืองท่า
ชายฝ่ังทะเลจีนตะวนัออก ตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ อนัรวมอยูใ่นเขตอารยธรรมจีนกลุ่มนอ้ยท่ีเรียกวา่ จีนแตจ๋ิ้ว ซ่ึง
เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีอพยพออกมาอยูโ่พน้ทะเลจ านวนมาก โดยเฉพาะเป็นเช้ือสายจีนท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศไทย 

 จีนแตจ๋ิ้วน้ีมีช่ือเรียกตามเมืองเอกคือ เมืองแตจ๋ิ้ว หรือ เฉาโจว เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์จีนท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเองทั้ง
ดา้นภาษา วฒันธรรม อาหารการกิน และลกัษณะกายภาพท่ีสืบต่อโดยพนัธุกรรม ลูกหลานแตจ๋ิ้วนอกจากจะมีกน้
สีเขียวในวยัทารกเช่นเดียวกบัเช้ือสายมองโกลอยดแ์ลว้ยงัปรากฏลกัษณะเด่นพิเศษคือมีเลบ็ท่ีหกงอกออกมาจาก
น้ิวกอ้ย เรียกวา่ หลกักะฮวง (เลบ็ท่ีหกของคนเถ่ือน) ซ่ึงเช่ือกนัวา่สืบทอดมาจากชาวหม่ินหนานหรือไป๋เยวต่ั้ง
รกรากอยูก่่อนและผสมกบัชาวจีนฮัน่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนบัถือของชาว
จีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัสุสานแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาว
จีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจด
บนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอ าเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็น
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ี
มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บใหแ้ก่ชาวบา้นตลอดมา หลงั
มรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอ ผิงหล่ี และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการร าลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไต่ฮงกงผูน้ี้ น าท่านเดินทางสู่ เฮ่ียงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซม
มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ่ียงบู๋ซวัได้
ผสมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยได้



จ าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงส าหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา
นมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการท่ีเฮ่ียงบู๋ซวัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะท าการคา้ขึ้นประสบแต่
ความส าเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ 
ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็นเทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองน ้า ประดิษฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้พร้อม
กนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และ
เป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง) หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 พกัที่ซัวเถา  JUN CHAO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม        ซัวเถา-เมืองแต้จิ๋ว-สะพานเซียงจ่ือ-ศาลเจ้ามังกรเขียว-วัดไคหยวน-ถนนคนเดินเมืองซัวเถา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองโบราณ เป็น
ตน้ก าเนิดของ “วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งส าคญัอีกแห่ง ท่ีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทัว่โลกดว้ยตึกราม
บา้นช่องแบบโบราณท่ีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้นน าท่านชม สะพานเซียงจ่ือ หรือ
สะพานวัวคู่  เป็นสะพานโบราณขา้มแม่น ้าหานเจียง มีช่ืออีกช่ือหน่ึงวา่ สะพานกวา่งจ้ี ตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออก
ของตวัเมืองแตจ๋ิ้ว เร่ิมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลาง
สะพานซ่ึงเป้นช่วงท่ีกวา้งท่ีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนท่ีเปิด-ปิดได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางไปนมสัการท่ีศาลเจา้แชเล่งเอ๊ียะ หรือ ศาลเจ้า

มังกรเขียว สร้างขึ้น เพื่อร าลึกถึง เแชเล่งเอ๊ียะ ขุนนางผูดู้แลเมืองแตจ๋ิ้ว สมยรัาชวงศหยวนเม่ือพนัปีก่อน เป็นยคุ ท่ี
คนจีนยากไร้อยากหนี ออกไปสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดน แต่คนท่ีจะลงเรือส าเภาออกนอกประเทศ ตอ้งเป็นขนุนาง
พอ่คา้และเศรษฐี คนจนจึงใชว้ิธีลกัลอบหนี ซ่ึงมีโทษหนกัถึงประหารชีวิต แชเล่งเอ๊ียะจึงปล่อยใหค้นแตจ๋ิ้วลงเรือ



ส าเภาหนีไปใชชี้วิตในเมืองใหม่แลว้ยงัมีจีนแคะ ฮกเก้ียน ไหหล า หนีมาลงเรือดว้ยไปใชชี้วิตในเวยีดนาม ไทย 
มาเลเซียอินโดนีเซีย ฟิลิปปิ นส์ และอเมริกา เม่ือชาวจีนโพน้ทะเล (หวัเฉียว) มีชีวิตดีขึ้น จึงกลบัมาสร้างศาลเจา้
แชเล่งเอ๊ียะเพื่อระลึกถึง พระคุณของแชเล่งเอ๊ียะ จากนั้นน าทา่นสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแตจ๋ิ้ว เป็นวดั
พุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมยัจกัรพรรด์ิองคท่ี์ 7 แห่งราชวงศถ์งั ซ่ึงมีนามรัชสมยัวา่ “คายหยวน” 
ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายท่ีสร้างขึ้นต่างยคุต่างสมยักนั จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ 
เมืองซวัเถา ใหท้่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินเมืองซัวเถา มีสินคา้ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ราคาถูก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ... ห่านพะโล้ 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั (พกัท่ีซัวเถา)  JUN CHAO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี ซัวเถา-กวางเจา-จัตุรัสฮัวเฉิง-ร้านบัวหิมะ-วดัพระใหญ่-ร้านหยก-ช้อปป้ิงถนนปักกิง่-จงซาน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่นเดินทางสู่ เมืองกวางเจา เป็นเมืองเอกของ
มณฑลกวางตุง้ เป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีนซ่ึงเป็นมณฑลซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจ้ิน จูไห่ และ ซวัเถา นอกจากนั้นเมืองกวางเจายงัมีส าเนียงการพูด
เฉพาะถ่ินท่ีถือวา่เป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เมืองกวางเจาตั้งอยูป่ากแม่น ้าจูเจียง และเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดทางตอนใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประวติัศาสตร์ ยาวนานกวา่ 2,800 ปี เป็นจุดเร่ิมของเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในคร้ังอดีต และยงัเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีเปิดตอ้นรับชาวตะวนัตกท่ีเขา้มา
ติดต่อคา้ขาย แมจ้ะเป็นศูนยก์ลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กวางเจายงัมีภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน
ในรูปสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ปัจจุบนักวางเจามีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการคา้ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ท่ีสุดในภาคใตข้องจีน และยงัไดรั้บสถานะเป็นหน่ึงในสามเมืองท่าท่ีส าคญัท่ีสุดของจีน อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
ผลผลิตโดยรวมมากท่ีสุดดว้ย นอกจากนั้นยงัมีการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ทนัสมยั มีระบบรถไฟใตดิ้น
ครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งดา้นภูมิอากาศ อาหาร การด ารงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยูก่็มีความ
คลา้ยคลึงกบัประเทศไทย กวางเจามีภาพลกัษณ์ค่อนขา้งแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซ่ึงบรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ย 
"ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกวา่งโจวจะรู้สึกและรับรู้ไดถึ้ง "การคา้และความวุ่นวาย" น าท่านเท่ียวชม 



จัตุรัสฮัวเฉิง (เมืองแห่งดอกไม้) มีพิ้นท่ี 560,000 ตารางเมตร จตุัรัสน้ีรวบรวมส่ิงก่อสร้างหลายแห่งอยูใ่นท่ี
เดียวกนั มีมากกวา่ 39 ตึกก่อสร้าง อาทิ พิพิธภณัฑก์วางตุง้ หอดนตรี หอทีวีท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอหนงัสือกวางเจา 
วงัเยาวชน ซ่ึงตอนน้ีจดัเป็นสวนจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองกวางเจา  จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงถนปักก่ิง  

  จากนั้นน าท่านแวะซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะไดช้มการสาธิต
การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ วัดต้าฝ๋อซ่ือ 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 ร้านหยก หยกในจีนโบราณจนมาถึงสมยันั้น ยงัมีความเช่ือวา่เป็นอญัมณีท่ีล ้าค่าและหายาก บ่งบอก

ฐานะของสตรีในสมยัก่อน แต่ในสมยัใหม่น้ีจะเช่ือวา่ หยกสีเขียวนั้นเหน่ียวน าโชคและความร ่ารวย ดงั ค า
กล่าวท่ีวา่ “สีเขียวเหน่ียวทรัพย”์ ถือเป็นการเสริมฮวงจุย้ท่ีดี ของผูส้วมใส่ อิสระใหท้่านไดเ้รียนรู้ชนิดของหยก
และเลือกซ้ือตามใจชอบ จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงถนนปักกิ่ง แห่งเมืองจีน ถนนโบราณสายประวติัศาสตร์น้ี สร้าง
ขึ้นสมยัราชวงศซ่์ง อยูใ่นยา่นการคา้กลางเมืองกวางโจว ถูกคน้พบเม่ือคร้ังท่ีมีการสร้างเมืองน้ีใหเ้ป็นเมือง
สมยัใหม่ท่ีทางรัฐบาลไดขุ้ดเจาะไว ้และอนุรักษไ์วใ้หผู้ม้าเท่ียวกวางเจาไดช่ื้นชม โดยมีการกั้นพื้นท่ีจดัเป็น
สวนหยอ่ม ตามแนวกลางของถนน จะมีถนนโบราณเป็นช่วงๆ มีป้ายบอกวา่ถนนน้ีสร้างขึ้นในสมยัไหน มีกระจก



อยูด่า้นบน ใหส้ามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได ้ถนนปักก่ิง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแบบถนนคนเดิน 
มีร้านคา้เรียงรายอยูท่ ั้งสองขา้งทาง เป็นยา่นแฟชัน่ยอดนิยมโดยเฉพาะสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้  และของท่ีระลึกอีกมากมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองจงซาน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั (พกัท่ีจงซาน)  SHANGJINGHAO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า จงซาน-สวนระลกึ ดร.ซุนยัดเซ็น-ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 100 ปี-โรงละครหอยไข่มุก-หวี่หนี-่ตลาดใต้ดินกงเป่ย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นน าท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัตเซ็น" (Dr.Sun Yat-Sen’s 
Memorial Hall) ท่ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึง ดร.ซุนยตัเซ็น ซ่ึงถือวา่เป็นบิดาของชาวจีน เป็นผูป้ลดปล่อยชาวจีนจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท่ีปกครองประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายพนัปี โดยบา้นเกิดของเขานั้นก็อยูท่ี่เมืองเซียง
ซนั ในกวางเจาน้ีเอง ภายในอนุสรณ์สถานนั้นเป็นหอประชุมขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหล่ียม ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นสถาปัตยกรรมช้ินเยีย่ม เพราะสร้างขึ้นโดยไม่มีเสากลางหอ้งท่ีจะบดบงัสายตาของผูช้มท่ีมองไปยงัเวที ภายใน
หอประชุมนั้นมีประวติัของ ดร.ซุน ยตัเซ็นใหอ่้านกนั และบริเวณดา้นหนา้หอประชุมก็มีอนุสาวรียข์อง ดร.ซุน 
ยตัเซ็น ยนืเด่นเป็นสง่า เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งเก็บรูปไปเป็นท่ีระลึก อีกทั้งบริเวณรอบๆหอประชุมยงั
จดัท าเป็นสวนสาธารณะใหป้ระชาชนเขา้มาพกัผอ่นกนัไดด้ว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหท้่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดิน 100 ปี เป็นถนนสายหลกัใหญ่ๆ แตกแยกยอ่ยออกไปหลายสาย ส่วนมากถนนสายน้ี 
จะเป็นแหล่งขายของมากมาย ไม่วา่จะเป็นของฝาก ขนม หมวก ของแฟชัน่ เป็นตน้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านสู่ โรงละครหอยไข่มุก หรือ Zhuhai Opera House เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีตั้งอยู ่ณ เมืองจูไห่ มีลกัษณะตรงท่ีรูปทรงภายนอกมองดูคลา้ยเปลือกหอยสีขาว ท่ี



เหมือนกบัหอยมุก จึงถูกขนานนามวา่โรงละครหอยไข่มุก มีจุดเด่นตรงท่ีทศันียภาพโดยรอบตั้งอยูติ่ดกบัทะเล ใน
เวลากลางคืน จะมี แสง สี  ท่ีรอบๆของตวัโรงละคร ภายในยงัมีโรงละครท่ีไวส้ าหรับจดัการแสดงต่างๆ ภายใน
สามารถบรรจุคนส าหรับดูการแสดงต่างๆไดป้ระมาณ1600ท่ีนัง่เลย จดัไดว้า่เป็นโรงละครบนเกาะแห่งแรกของ
จีนแผน่ดินใหญ่ จากนั้นใหท้่านถ่ายรูปคู่กบั สัญลกัษณ์อนัสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่
ฟิชเชอร์เกร์ิล” หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า “หวี่หนี”่ เป็นรูปป้ันนางฟ้าถือไข่มุก ซ่ึงยืน่ออกไปในทะเล ใหท้่านชมถนน
คู่รัก เป็นถนนซ่ึงอยูริ่มชายหาด ท่ีทางรัฐบาลจูไห่ไดต้กแต่งภูมิทศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรับพกัผอ่น และท่ี
ไดช่ื้อวา่ถนนคู่รัก เพราะวา่ภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน ้าไดมี้การน าเกา้อ้ี หรือ มา้นัง่ ซ่ึงท ามาส าหรับ 2 
คนนัง่เท่านั้น จึงตั้งช่ือวา่ถนนคู่รัก น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ตั้งอยูติ่ดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนยก์ารคา้ติด
แอร์ 5,000 กวา่ร้านคา้ มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น สินคา้ก๊อปป้ีแบรนด์เนมชั้นน าต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ท่ีน่ี มีสินคา้ให้เลือกซ้ือหมด ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เน่ืองจากสินคา้ท่ีน่ีมีคุณภาพและราคาถูก ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั (พกัจูไห่)  HUICHANG HOTEL หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีหก เจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง-วัดเจ้าแม่กวนอมิ-วิหารเซนต์พอล-ศาลเจ้านาจา-มาเก๊า-กรุงเทพ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางขา้มด่านกลบัสู่มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่
กวนอมิมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอมิปรางค์ทอง สร้างดว้ยทองสัมฤทธ์ิทั้งองค ์มีความสูง 18 เมตร หนกักวา่ 1.8 
ตนั ประดิษฐานอยูบ่นฐานดอกบวัดู
งดงามอ่อนชอ้ย สะทอ้นกบัแดดเป็น
ประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงาม
จบัตา เจา้แม่กวนอิมองคน้ี์เป็นเจา้แม่
กวนอิมลูกคร่ึง คือป้ันเป็นองคเ์จา้แม่
กวนอิม แต่วา่กลบัมีพระพกัตร์เป็น
หนา้พระแม่มารี ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะวา่เป็นเจา้แม่กวนอิมท่ี
โปรตเุกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็น
อนุสรณ์ใหก้บัมาเก๊า ในโอกาสท่ีส่ง
มอบมาเก๊าคืนใหก้บัจีน..จากนั้นน า
ท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิม และขอพรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อความเป็นศิริมงคงท่ี วัดเจ้าแม่กวนอมิ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่
และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานขององคพ์ระพุทธรูปปางนิพพานประทบั
อยูใ่นดอกบวั และ องคเ์จา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม ชมโต๊ะหินท่ีใชเ้ป็น
สถานท่ีลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหวา่งสหรัฐอเมริกา และจีนเม่ือปี ค.ศ.1844 นอกจากน้ีท่านจะยงัได้
ชมตน้บอนไซดดัเป็นรูปตวัหนงัสือจีน ท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิตยนืยาว และต านานของตน้ไมแ้ห่งความรัก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม โบสถ์เซนต์พอล ซากโบสถท่ี์มีช่ือออกแบบโดยสถาปนิกชาว 
อิตาเลียน ดา้นหลงัของโบสถมี์พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัของโบสถ ์ซ่ึงโบสถเ์ซนตพ์อลน้ีไดรั้บการยกยอ่ง ให้
เป็นอนุสาวรียแ์ห่งศาสนาคริสตท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดในดินแดนตะวนัออกไกล น าท่านแวะร้านของฝาก  ขนมของชาว
ทอ้งถ่ิน ขนมทาร์ตไข่ขึ้นช่ือของมาเกา๊ 



 
น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ้านาจา  เป็นศาลเจา้ท่ีมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมจีน และตะวนัตก วดั
น้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 เพื่ออุทิศใหแ้ด่แทพนาจา ซ่ึงผูค้นหวงัวา่ท่านจะช่วยยบัย ั้งการระบาดของกาฬโรคท่ี
ระบาดอยา่งรุนแรงในตอนนั้น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัเป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการมากราบไหวข้อลูก รวมถึง
ใครท่ีมีลูกแลว้ก็ขอพรใหลู้กหลานสุขภาพแขง็แรงไดเ้ช่นกนัค่ะ และยงันิยมมาขอพรใหลู้กเป็นเด็กวา่นอนสอน
ง่าย อยูใ่นโอวาทอีกดว้ย จากนั้นน าท่านขอพร วัดกวนไทหรือวัดกวนอ ูสร้างขึ้นเม่ือป 1750 และไดข้ึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกของ UNESCO ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางจัตุรัสเซนาโด้ (Senado Square) และรายลอ้มไปดว้ยอาคารสไตล์
ยโุรป และเป็นวดัยอดนิยมของผูค้นจะมาบูชาเทพเจา้กวนอู ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ และการ
ปกป้องคุม้ครอง เพราะกวนอูเป็นแม่ทพัผูก้ลา้ท่ีทรงคุณธรรม และซ่ือสัตยท่ี์สุดพาท่านสัมผสับรรยากาศของ
ลาสเวกสัของเอเชีย The Venetian ภายในพร้อมสรรพดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีใหค้วามบนัเทิงและสถานท่ีช้
อปป้ิงท่ีแกรนด ์พบกบัร้านคา้แบนดเ์นมช่ือดงัมากมายกวา่ 350 ร้าน ท่ีเปิดพร้อมใหบ้ริการแก่ท่าน ใหท้่านได้
สัมผสักบัภตัตาคาร กวา่ 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบ พร้อมใหท้่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศการ
ล่องเรือเวนิสท่ีอิตาลีสถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส  เดอะแกรนดค์าแนลชอ้ปส์ตั้งอยูใ่จกลางโรงแรม 
เดอะเวเนเช่ียน มาเก๊า รีสอร์ท โอเตล็ ศูนยก์ารคา้ในร่มสุดหรู พื้นท่ีกวา้ง 1 ลา้น ตารางฟุต ท่ีรวมเอาความสวยงาม
แบบเวนิส สะพานรูปโคง้จากนั้นพาท่าน The Londoner Street  สุดชิลกบับรรยากาศสไตลอ์งักฤษแท้ๆ  มีหอ
นาฬิกาบ๊ิกเบน ตั้งตระหง่านสุดอลงัการ พร้อมทั้งน ้าพุซาฟดสั โดยจ าลองบรรยากาศเมืองลอนดอนมาไวท่ี้มาเก๊า
ไดจ้ าลองเสมือนเราอยูท่ี่องักฤษจริงๆ มีร้านอาหารและร้าน  อสิระตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบิน 

16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เท่ียวบิน VZ3733 
18.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ และเด็กอายุต ่ากว่า 

18 ปี พกัมีเตียง 
เด็กต ่ากว่า 18 ปี  

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

12-17 เมษายน 2566 23,999.- 23,999.- 4,500.- 
14-19 , 17-22 , 19-24 , 21-26 เมษายน 66 22,999.- 21,999.- 4,500.- 

 
@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั // ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ป // ค่าน ้ามนัและประกนัวินาศภยัสาย
การบิน YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม // ค่าท่ีพกั // ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 
ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ท่ีจ่าย 3% และค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ  // ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี) // 

***คา่ทปิไกด ์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ  2,000 บาท ตลอดการ
เดนิทาง  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)  
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น*** 
 

@ @ เง่ือนไขการให้บริการ @ @ 
ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@ @ การยกเลกิ @ @ 
1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จ านวน 

เง่ือนไขในการให้บริการ เพิม่เติมส าหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
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    

@ @ หมายเหตุ @ @ 
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ  เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและ
เวียดนามท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ  ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดงักล่าวท่ีประสงคจ์ะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 
ตอ้งยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลท่ีประจ าในต่างประเทศหรือส านักงานเจา้หน้าท่ีกระทรวง
การต่าง ประเทศท่ีประจ า ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยืน่วีซ่า 1,200 บาท 
 

บริษัทฯ มีประกนัอุบัติเหตุทุกทีน่ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 


