กําหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2559

( 3 วัน 2 คืน )

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊ า – ซิตีท้ ัวร์ – ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ แสควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่

04.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้ าที่จากบริษัท
ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสั มภาระและที่นั่ง
เหิ นฟ้ าสู่มาเก๊ า เที่ยวบินที่ FD 760
เดินทางถึง มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มีอาณา เขตติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้งั หมด 25.8
ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไท
ปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง
4.5 กม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่าน นมัสการเจ้าแม่ กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่ กวนอิมปรางค์
ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อน
ช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือ
ปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่
โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านแวะช็อปปิ้ งร้าน

06.45 น.
10.20 น.

เที่ยง

คํา่
พักที่

ขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วดั เจ้าแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และ
ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์
เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทบั ทิมฯลฯ.... พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อ เสี ยง
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่ งโบสถ์เซนต์พอลนี้
ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก ..อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนา
โด้ แสควร์ แหล่งช้อปปิ้ งหรื อย่านการค้าที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสิ นค้าให้เลือกซื้ อมากมายพาท่าน
แวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า ซึ่ งมีท้งั เสื้ อผ้า และเครื่ องประดับ ฯลฯ สมควรแก่เวลาพา ท่านสัมผัสบรรยากาศ
ของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับ
ภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่
อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มา
เก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุดหรู พ้ืนที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ป
โค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านัง่ เรื อ) ได้เวลานัดหมายนําท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าที่พกั
XIANGQUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง จูไห่ - สั ญลักษณ์เมืองจูไห่
เช้ า

เที่ยง

คํา่

วันที่สาม จูไห่
เช้ า

“หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ - สวนหยวนหมิง + โชว์ หยวนหมิง

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร พาท่านถ่ายรู ปคูก่ บั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าว
เซี ยงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชม
ถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยูร่ ิ มชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และ
ที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทํามาสําหรับ 2 คน
นัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่ งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ งเชื่อว่าวัดแห่ง
นี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัดที่อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์
เจ้าแม่กวนอิม
บริการอาหารกลางวัน ท่ านด้ วยมือ้ พิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ าฮือ้ + ไวน์ แดง ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านสู่ ร้ านผ้าไหม
อิสระตามอัธยาศัย ….จากนั้นพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ
กรุ งปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทําให้สวนแห่งนี้โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่
ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาด
เท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธาร
ทอง ประตูตา้ กง ตําหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม อลังการโชว์ หยวนหมิง ซึ่ งประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ
อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและ
ได้รับความรู้ หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

– วัดไป๋ หลิน – ชมหยก – ร้ านบัวหิมะ - ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊ กเป๋ ย – สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ที่พกั หลังอาหาร นําท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน
หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เทพเจ้ากวนอู , เจ้าแม่กวนอิม , เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่ง
โชคลาภ ) เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนําท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ ยะ สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ใน
ครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่โชคลาภ

เที่ยง

22.25 น.
00.15+1 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่
เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้ อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณ
มากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรื อ นํ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผล
ที่โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่อป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบน
ใบหน้าให้หน้าเนียนใส พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000
กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่
มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย **อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
ได้เวลานัดหมายนําท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊ า นําท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ควรเตรียมกระเป๋ าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สํ าหรับลากได้ เพือ่ สะดวกแก่ การเดินทาง
อัตราค่ าบริการ *** รายการนีเ้ ป็ นรายการโปรโมรชั่น ไม่ มีแจกหมวกกับกระเป๋ า ***
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุตํ่ากว่ า 21 ปี พักเดีย่ ว
1-3 , 2-4 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 เม.ย.59
13-15 , 27-29 พ.ค.59
8,888.12,900.2,500.3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 มิ.ย. // 1-3 ก.ค.59
2-4 , 9-11 , 16-18 ก.ย.59
7-9 , 14-16 พ.ค.59
4-6 , 11-13 , 19-21 , 25-27 มิ.ย.59
7,777.12,900.2,500.2-4 ก.ค. // 27-29 , 28-30 ส.ค.59
3-5 , 4-6 , 10-12 , 17-19 , 18-20 ก.ย.59
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ าน **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ าน แต่ มไี กด์ ท้องถิน่ **

**รายการนี้จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานี้รวม @ @

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ ป // ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม // ค่าที่พกั // ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรานี้ไม่ รวม @ @

ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% คิดจากยอดค่าบริ การ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
*** ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

ในการจอง จ่ายเต็มจํานวนราคาทัวร์
* เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

@ @ การยกเลิก @ @

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจํานวน
เงือ่ นไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย

1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มี
การยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มกี ารยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา กรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่องเที่ยว

ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กาและ
เวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
ต้องยืน่ ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวง
การต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

