
.                    หนา้ 1 จาก 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ VIP ดูงาน CHINA REFIGERATION ( 5-9 APR 2016 )  
                          มาเก๊า – ปักกิง่  5 วนั 4 คนื 

 
ก าหนดวนัเดินทาง     วนัที ่ 5-9 เมษายน 2559 
วนัแรก 5 เม.ย.                    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  - มาเก๊า – เวเนเช่ียน 

09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ใกล้ประตูที่ 6 สายการบิน

แอร์มาเก๊า (NX) เคาน์เตอร์ N โดยจะมีเจา้หน้าท่ีของ บริษัท ไนซ์ ทราเวล จ ากัด จะคอยให้การ

ตอ้นรับ ดูแลดา้นเอกสาร และสมัภาระของท่านก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. เอกสารท่ีหวัหนา้ทวัร์แจกท่ีสนามบิน 

 ใบเขา้ออกระหว่างประเทศ บริษทัฯ ไดจ้ดัเรียงไวต้ามล าดบั ดา้นหลงัหนังสือเดินทาง และ 

กรอกรายช่ือใหท่้านเรียบร้อยแลว้ 

 แจกซองพลาสติกซ่ึงมี : ปากกา สมุดโน้ต แท็คกระเป๋าส ารอง รายการเล่มเล็กบตัรส่วนลด

จาก KING POWER และหมากฝร่ัง 

2.  แจกชุดเบรกท่านละ 1 ชุด รองทอ้งก่อนการเดินทาง 
3.  มีพนกังานส่งกรุ๊ป และหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารบริการก่อนเดินทาง 

12.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบิน NX885 

16.05 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  ผ่านการ

ตรวจเอกสารและสัมภาระในการเขา้เมือง “มาเก๊า” เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและ

    

     บริษัท  ไนซ์  ทราเวล  จ ากดั 
     好佳旅运有限公司 

     Nice Travel Co., Ltd. 
      The Primary 29/46 Kaset-Nawamin Rd., Klongkum, Bungkum. Bangkok 10230 
       โครงการ เดอะไพรมารี 29/46 ถ.เกษตร-นวมนิทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
       Tel.(662)946-7692-6(Auto) Fax.(662)946-7697  E-Mail : nicetravelthai@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเลขที1่1/03157 

mailto:nicetravelthai@hotmail.com


.                    หนา้ 2 จาก 5 

น่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆ โดยมีชายจีนกวางตุง้และ

ฟเูจ้ียนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทร

แถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบัชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ีท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสได้

น าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่ง

มากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัออกลและตะวนัตก

อย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” จากนั้ นน าท่านชม The Venetian 

Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการในบรรยากาศลาสเวกสั ให้ท่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชม

ความงามสัมผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้มท้องฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตาม

อธัยาศยั ซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาการช่ือดงัให้ท่านไดส้ัมผสั

กบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและร้านคา้แบรนด์เนมหลากหลาย

กว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโด

ล่า GONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายใน

โรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูท่ั้งหมด 4 โซนใหญ่ (**ไม่อนุญาตให้เดก็ทีม่อีายุต า่กว่า 21 

ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการบันทึกภาพใดๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่ง

กายสุภาพ)  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! ให้ท่านได้ลิม้ลองอาหารโปรตุเกส 

  พกัทีโ่รงแรม Hotel Royal Macau ระดับ 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง  6 เม.ย.         มาเก๊า – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – มหาวหิารเซนต์พอล – เซนาโด้สแควร์ - ปักกิง่    

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  

 ช่วงเชา้อิสระตามอธัยาศยั (โรงแรมอยูใ่กลริ้ชบวั เดินไป 5 นาที) 

11.00 น. เช็คเอา๊ทอ์อกจากโรงแรม เพื่อเดินทางสู่ร้านอาหาร  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ (Temple Of The Goddess Of Mercy In Macau) วดัเจา้แม่

กวนอิมเป็นวดัใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในมาเก๊า สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีประดิษฐานของ

องคพ์ระพทุธรูปปางนิพพานประทบัอยูใ่นดอกบวั และองคเ์จา้แม่กวนอิมในชุดเจา้สาวของจีนท่ีตดั

เยบ็ดว้ยผา้ไหมอยา่งงดงาม นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีโต๊ะหินท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีลงนามในสนธิสญัญาทาง

มิตรภาพ ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนเม่ือ ปีค.ศ.1844 รวมทั้งมีตน้บอนไซท่ีดดัเป็นรูปตวัหนงัสือ

จีนท่ีส่ือความหมายถึงการมีชีวิต ยนืยาว และยงัมีต านานของตน้ไมแ้ห่งความรักอีกดว้ย จากนั้นน า

ท่านสู่ มหาวหิารเซนต์พอล (Ruins Of St. Paul's In Macau) โบสถเ์ซนตป์อลถือเป็นสญัลกัษณ์ 
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 ประจ าเมืองมาเก๊า ถกูสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1602 แลว้เสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกาย

เยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญ่ีปุ่น เป็นโบสถค์าทอลิกท่ีมีขนาดใหญ่

ท่ีสุดในเวลานั้น ตั้งอยูติ่ดกบัวิทยาลยัเยซูอิตแห่งเซนตป์อล ซ่ึงเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของ

ชาวตะวนัตกในแดนตะวนัออกไกลซ่ึงมิชชนันารีผู ้ เผยแพร่ศาสนาใชเ้ป็นท่ีเรียนภาษาจีนท่ีมาเก๊า

ก่อนท่ีจะเดินทางเขา้แผน่ดิน ใหญ่ จากนั้นท่านสู่ เซนาโด้สแควร์ (Macau Senado Square) หรือ

จตุัรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปป้ิงยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม 

อยา่งพื้นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ืองใหเ้ป็นลอนคล่ืนเหมือนทอ้งทะเลท่ีโดดเด่น และงดงามแปลก

ตา อีกทั้งยา่นน้ียงัรายลอ้มไปดว้ยอาคารต่างๆ ท่ีก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปหลาก

สีสนั ท าใหรู้้สึกเหมือนกบัวา่ก าลงัเดินชอปป้ิงอยูใ่นมหานครลอนดอน 

ค า่ รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ตอ้งทานเร็ว เป็นอาหารแบบเร่งด่วน) 

19.15 น. ออกเดินทางสู่นครปักก่ิง โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX008 

22.30 น. ถึงสนามบินภายในประเทศ นครปักกิง่ รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
         พักที่โรงแรม  HOLIDAY INN BEIJING TIANTAN HOTEL  4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

 

วนัทีส่าม 7 เม.ย.                เข้าชม ดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2016               

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

ดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2016 ทั้งวนั (อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่สะดวกในการดูงาน)   

บ่าย รับทุกท่านท่ีหนา้งานประมาณ  16:00 น. เดินทางสู่ภตัตาคาร  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     พักที่โรงแรม  HOLIDAY INN BEIJING TIANTAN HOTEL  4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่ี่ 8 เม.ย.                   เข้าชม ดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2016  

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม    

ดูงาน CHINA REFRIGERATION EXPO 2016 (อสิระอาหาร เพือ่ความสะดวกในการดูงาน)   

บ่าย รับทุกท่านท่ีหนา้งานประมาณ  16:00 น. เดินทางสู่ภตัตาคาร  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     พักที่โรงแรม  HOLIDAY INN BEIJING TIANTAN HOTEL  4 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า 9 เม.ย.                                 สนามบิน ปักกิง่ – มาเก๊า - กรุงเทพฯ            

07.00 น.      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 

 ไม่มเีวลาทานอาหารเทีย่ง ทานบนเคร่ือง  

12.10 น. ออกเดินทางจากนครปักก่ิง สู่มาเก๊า โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX005 

16.05 น. เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า เพื่อเปล่ียนเคร่ืองเดินทางสู่กรุงเทพฯ  

 ไม่มเีวลาทานอาหรค า่ ทานอาหารเยน็บนเคร่ือง  

19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์มาเก๊า เท่ียวบินท่ี NX882 

21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

                  ********* Nice to meet you and nice to travel ********* 

 
อตัราค่าบริการ  

อตัราค่าบริการคดิจากจ านวน  15-29  ท่านขึน้ไป 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พกัห้องละ 2 ท่าน)      40,900.-  บาท 

ห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ                8,800.-  บาท 

อตัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าวซ่ีาจีน ท่านละ 1500.-บาทถ้วน 

อตัราค่าบริการคดิจากจ านวน  30  ท่านขึน้ไป (ฟรีให้ 1 ท่าน)   
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ (พกัห้องละ 2 ท่าน)      39,900.-  บาท 

ห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ                8,800.-  บาท 

อตัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าวซ่ีาจีน ท่านละ 1500.-บาทถ้วน 
 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ราคาตัว๋เคร่ืองบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการ  
ข้ึนลงของ เงนิตราต่างประเทศ และ ค่าน า้มนัเช้ือเพลงิทีไ่ม่คงที่  

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันทศันาจร ไป-กลบั    กรุงเทพฯ –มาเก๊า - ปักกิง่ –  กรุงเทพฯ ตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินไทย, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง, ค่าประกนัวินาศภยัการเดินทาง และค่าภาษีสนามบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัห้องคู่) ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ตามรายการ 
 ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง น าเท่ียว  และค่าธรรมเนียมบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
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 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กโิลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน บริการตลอดการเดินทาง 
 ประกนัชีวิตไวใ้หก้บัลกูคา้วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์   
 ค่าออกใบก ากบัภาษมูีลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3%  (จากค่าบริการ 600 บาทเท่าน้ัน) 
 ฟรี ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ  
 ฟรี ป้ายผ้าไวนิลส าหรับคณะ 3 x 1  เมตร  


