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จูไห่ : วัดผูโ้ ถ่ว รูปปั้ นหวีหนี่ ถนนคู่รกั พระราชวังหยวนหมิง+โชว์
ช้อปปิ้ งสินค้าเลียนแบบแบรนเนมชื่อดังที่ Gong Bei Plaza
มาเก๊า : วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล และ เวเนเชี่ยน
ชมสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ณ โบสถ์เซนต์ปอล และ Senado Squre
ชมพิพิธภัณฑ์รถแข่งกรังด์สปรีซ ์ และ ไวน์ที่พิพิธภัณฑ์ไวน์

รหัสทัวร์ : THV6-NX-HK-25FEB-22MAY17H
กาหนดการเดินทาง ออกทุกวันเสาร์ เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560
วันแรก กรุ งเทพฯ –มาเก๊ า-จูไห่ -ช้ อปปิ้ ง Gong Bei Plaza

09.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิช้ นั 4เคาน์เตอร์ N สายการบิน Air Macau (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
11.35 น. เหิ นฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบินที่ NX 885 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
15.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า นาท่านไปจูไห่ ถึงจูไห่ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ ดินก๊กเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า
เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ ที่นี่มี
ให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้า ตามอัธยาศัย ถึงเวลานัดหมายนาท่านเข้าที่พกั Golden Palm Hotel  หรื อ
เทียบเท่า(อิสระอาหารค่า ไม่รวมในรายการ)
วันที่สอง

จูไห่ - วัดผู่โถว - ร้ านบัวหิมะ-หวีห่ นี-่ โรงงานหยก- ถนนคู่รัก - ผ้ าไหม- พระราชวังหยวนหมิง ชมโชว์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชมวัดผู่โถ่ ว วัดที่เพิ่งบูรณะใหม่สวยงามและอลังการมาก เป็ นวัด ที่คนจูไห่นิยมมาสวดมนต์ขอให้
กิจการงานก้าวหน้า มีเทพเจ้าหลายองค์ให้ท่านกราบไหว้ขอพร เช่น นมัสการเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู
, เจ้ าแม่ กวนอิม เพื่อเป็ นสิ ริมงคล นาท่าน แวะชมร้ านยา ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็ นผลิตภัณฑ์ "บัวหิมะ" สามารถ
รักษาแผลที่โดนน้ าร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็ นอย่างดี จากนั้นนาท่านชมสิ นค้ามีชื่อของจีน ชม หยกจีน
สิ นค้ามีชื่อเสี ยงของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคาแนะนาและวิธีการดูหยก จากนั้นนาท่านชม ถนนคู่รัก
Lover's Road ถนนเรี ยบชายหาดที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความสวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยง
หู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร "จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล" และนาท่านชม
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศจีน ที่มี
ความแตกต่างกับไหมเมืองไทยและคุณสมบัติทนทานแม้เส้นไหมจะ
มีความละเอียดมากก็ตาม ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมและยังมีเสื้ อผ้า
ผ้าพันคอ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ทาจากไหมอีกด้วย จากนั้นชม
พระราชวังหยวนหมิง
ได้สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลาง
ของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาให้สวนแห่งนี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39
ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งใน
อดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิ่ง เป็ น
ศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตา
หนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่ งที่ทาให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือ
การเพิ่มเติมและตกแต่งสวนที่เป็ นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" จึงถือได้วา่ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งจาลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ธุ รกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้นมา ชมโชว์ การ

12.00 น.
บ่าย
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ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า
08.00

12.00 น.
บ่าย

แสดงประกอบแสงสี เสี ยงที่อลังการมาก ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆอาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน
พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ ซึ่ งใช้นกั แสดงกว่าร้อยชีวิต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารทะเล + เป่ าฮื้อ+ไวน์ แดง
ท่านเข้าสู่ ที่พกั Golden Palm Hotel  หรื อระดับเทียบเท่า
วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล -ชิมไวน์ ทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์ ไวน์ -พิพธิ ภัณฑ์ กรังด์ ปรีซ์-โบสถ์ เซ็นต์ พอลช้ อปปิ้ งเซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านกลับมาเก๊า ถึงมาเก๊า นาท่านนมัสการ วัดอาม่ า ( A-Ma Temple)
เป็ นวัดที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในมาเก๊า ภายในวัดประกอบด้วย
ศาลา 4 ชั้น มีทางแห่งสายลม (Winding Paths) และประตูพระจันทร์
ลัทธิ เต๋ า และ เจ้าแม่กวนอิม บริ เวณทางเข้ามีกอ้ นหิ นใหญ่ที่สลักรู ปเรื อ
สาเภา จากนั้น นาท่านชมผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล โปรตุเกสสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน
ลักษณะขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็ นรู ปปั้ นสี ทอง ที่มีใบหน้าละม้ายคล้าย
ชาวตะวันตกประดิษฐานบนดอกบัว ภายในฐานรู ปปั้ นจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ ง
แสดงประวัติความเป็ นมาตลอดจน
วัตถุประสงค์และขั้นตอนในการก่อสร้าง รวมทั้งจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ให้
ประชาชนเข้ามานัง่ สมาธิ ตลอดจนเป็ นสถานที่ซ่ ึ งชาวมาเก๊านิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง
จากนั้นนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ ไวน์ (Wine
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในเอเชียที่รวบรวมเรื่ องราวเกี่ยวกับไวน์
ตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา
เครื่ องไม้เครื่ องมือต่างๆที่ใช้ในการผลิตไวน์
รวมทั้งเป็ นแหล่งรวบรวมไวน์ชนิดต่างๆจากโปรตุเกสและจีนจานวนมากถึง
1,115 ชนิด (ไวน์ 756 ชนิดที่วางขายตามท้องตลาดและอีก 359 ชนิดเป็ น
ไวน์สะสมโดยมี Porto 1815 เป็ นไวน์เก่าแก่ที่สุด แล้วนาท่านชมพิพิธภัณฑ์
กรังปรี ซ์ (Grand Prix Museum) ที่จดั แสดงรถแข่งคันงามที่เคยเข้าร่ วมใน
การแข่งขัน โดยเฉพาะรถของนักแข่งระดับตานานอย่าง Ayrton Senna
นอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ เกี่ยวกับการแข่งขันกรังด์สปรี ซ์และคอลเล็กชัน่
ถ้วยรางวัล รู ปภาพ และ โปสเตอร์ให้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ประตูโบสถ์ เซ็นต์ พอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของ
วิทยาลัยเซนต์พอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ น
มหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์
พอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601
ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูก
ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
ในโลก
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จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทาเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้า
คุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆ
ของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ แวะชิมและซื้ อขนมพื้นเมือง จากนั้นนาท่าน
ไป เดอะ เวเนเชี่ยนชมความงามของโรงแรมระดับ 6ดาวแห่งใหม่ที่มาเก๊าเป็ นโรงแรมที่สวยเลิศหรู อลังการ
ภายในมีสิ่งอานวย

ความสะดวกครบครันตัวโรงแรมตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบรอคธี มของ

โรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ ของชาวเวนิ สท่านจะได้พบกับร้านค้ากว่า 350 ร้านมี
ทั้งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่าน เลือกซื้ อและยังมีสปาสุ ดหรู ให้ท่านเลือกใช้บริ การ มีร้านอาหาร
นานาชาติกว่า 100ร้านและท่านยังสามารถ ลองเสี่ ยงโชคกับคาสิ โนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหรื อสนุกกับ
การเล่นสล็อต ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนาท่านส่ งสนามบิน
เหินฟ้ากลับสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Macau เที่ยวบินที่ NX 882 บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

19.00 น.
21.00 น.


กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด๊ กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

กพ. 25-27
มีค. 4-6, 11-13, 18-20, 25-27
เมย. 1-3, 8-10, 15-17,22-24,
พค. 6-8, 13-15, 20-22

9,800

9,800

9,800

4,000

1.
2.
3.
4.

อัตราราคาทัวร์ นีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าอาหารทุกมื้อ ยานพาหะ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั ระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวม
VAT 7% และ หักณ ทีจ่ ่ าย 3%
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
2. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สาหรับราคานี้บริ ษทั ฯ
3. ค่ าทิปไกค์ ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 120 หยวน
การชาระค่ าบริการ
กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000 . – บาท
กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

รหัสทัวร์ : THV6-NX-HK-25FEB-22MAY17H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด-อกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองทุก

