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วันแรก

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตที้ ัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่

04.30 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย พบ
เจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทคอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเทีย่ วบินที่ FD760
เดินทางถึง มาเก๊ า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขต
ติดกับตาบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วดั เจ้ าแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทา
ให้เกิดตานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื่ อง....พาท่านชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ง
ศาสนาคริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ..อิสระให้ท่าน ช้ อปปิ้ งเซนาโด้ แสควร์ แหล่งช้อปปิ้ งหรื อย่าน
การค้าที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสิ นค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า
ซึ่งมีท้ งั เสื้ อผ้า และเครื่ องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์ พบ
กับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30
แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้นื ที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและ
ลาคลองคดเคี้ยว นาท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าทีพ่ กั (พักทีจ่ ูไห่ )  XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

06.45 น.
10.20 น.

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ อง จูไห่ – ฮ่ องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวนา้ ตื้น –ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย – จูไห่
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพ่ กั
เดินทางสู่ ท่าเรื อ โดยสารเรื อสู่ เกาะฮ่ องกง...นาท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรี ย
ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่ งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ
นาท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรื อวัดกังหันนาโชค ขึ้นชื่อลือชาในเรื่ องความศักดิ์สิทธิ์ ในด้านของโชค
ลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็ นที่มาของจี้กงั หันนาโชคที่มีชื่อเสี ยงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่วา่
ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสิ นค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริ มสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้ น นาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยีย่ มหลังจากนั้นนา
ท่านเยีย่ มชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของเกาะฮ่องกง
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “อ่ าวนา้ ตื้น Repulse Bay” หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็ นฉากถ่าย
ทาภาพยนตร์หลายเรื่ อง นาท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริ
มงคลที่บริ เวณ ชายหาด REPULSE BAY นาท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี ....
อิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้ อปปิ้ งย่ านจิมซาจุ่ย หรื อย่านถนนนาธานที่คนไทยเรี ยกกัน เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนม
ชั้นนาชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เข็มขัด, น้ าหอมหรื อของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้ งชื่อดัง อาทิเช่น
DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของ
ฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อโดยสารเรื อสู่ เมืองจูไห่
นาท่ านเข้ าทีพ่ กั (พักทีจ่ ูไห่ )  XIAN QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้ า

เทีย่ ง

17.50 น.
19.45 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มี
ชื่ อเรียกว่ า “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้ นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยืน่ ออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่งอยูร่ ิ มชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งน้ าได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นาท่าน
เดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัดที่อยู่
บนเกาะผูถ่ ่อซาน เผือ่ ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจา
บ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วย
แก้ปัญหาสิ ว ฝ้า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้นชม ร้ านผ้ าไหมจีน
บริการอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ ณ ภัตตาคาร
พาท่านท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ
พาท่านช้อปปิ้ ง แหล่งที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ ดนิ ก๊ งเป่ ย ซึ่งเป็ นตลาดช้อปปิ้ งสิ นค้าอาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า สิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลา พาท่ านเดินทางกลับสู่ มาเก๊ า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทีย่ วบิน FD765
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
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อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุตา่ กว่ า 21 ปี พักเดีย่ ว
28-30 พ.ค. // 04-06, 11-13 มิ.ย.2560
8,555.2,500.22-24,23-25 เม.ย.60
13-15, 26-28 พ.ค.60
9,555.2,500.02-04, 03-05, 09-11, 16-18,17-19, 23-25 มิ.ย.60
24-26 มิ.ย. // 01-03 ก.ค.60
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ าน แต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าวีซ่ากรุ๊ ป
ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ

@ @กรณีลูกค้ าต้ องการใบกากับภาษี@ @
- กรุ ณาแจ้งเซลล์ต้ งั แต่การจองและชาระเงิน
- ส่ งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผเู ้ สี ยภาษี ที่ถูกต้อง
- ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็ จย้อนหลังให้ได้
- ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกากับภาษียอ้ นหลังได้
- กรณี ลูกค้าทาใบเสร็ จสู ญหายหรื อชารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานีไ้ ม่ รวม @ @

- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
- *** ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับและหัวหน้าทัวร์ตลอดเส้นทาง 1,000 บาทตลอดเส้นทาง***

@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชาระเต็มจานวนตามรายการระบุ
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

รหัสทัวร์ : THP14-FD-HK-28MAY17-3JUL17H
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสี ยหายเต็มจานวน
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสาหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มี
การยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมี ค่าใช่จ่ายอื่นใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรั บผิดชอบชาระ
ค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุ ขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน
ศรี ลงั กาและเวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมา
เก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้อง
ยื่นขอวีซ่าต่อสถานทู ตจี นและสถานกงสุ ลจี น กรมการกงสุ ลที่ ประจาในต่างประเทศหรื อสานักงานเจ้าหน้าที่ กระทรวงการต่าง
ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนีย้ ดึ ถือผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสิ่ งสาคัญทีส่ ุ ด

