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กำหนดกำรเดินทำง เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2560
วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ – มำเก๊ำ – จูไห่ –“หวี่หนี่” สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่

09.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เคำน์ เตอร์ N สำยกำรบิน แอร์ มำเก๊ ำ
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
11.35 น. เดินทำงสู่ มำเก๊ ำ โดยเทีย่ วบินที่ NX 885 บริกำรอำหำรบนเครื่ อง
15.35 น. ถึง มำเก๊ ำ ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตาบล
ก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อทีม่ ีชื่อเรียกว่ ำ
“หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยืน่ ออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่งอยูร่ ิ มชายหาด ที่ทางรัฐบาลจู
ไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาด
หาดแห่งน้ าได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก....
ค่า
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วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

วันทีส่ ำม
เช้ ำ
เทีย่ ง

บ้ ำนเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้ ำนผ้ ำไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ -ชมหยก- ช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดินก๊กเป๋ย
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ บ้ ำนเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยูท่ ี่ถนนตงฟง ในหมู่บา้ นซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็ นเรื อน 2 ชั้น
ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็ นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่านเป็ นคน
ออกแบบโดยตัวท่านเอง บริ เวณโดยรอบๆปลูกต้นไม้ร่มรื่ น ตกแต่งด้วยหิ นและบ่อน้ าพุ นอกจากนี้ยงั มี หอที่ระลึก ดร.ซุน
ยัดเซ็น สร้างโดยผูท้ ี่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่ นหลังได้รู้จกั และระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรี ยบเหมือนเป็ น
บิดาของชาวจีนยุคใหม่ เป็ นผูท้ ี่มีพระคุณกับชาวจีน สัญลักษณ์ของหอที่ระลึกแห่งนี้คือรู ปปั้นเหมือนของตัวท่าน ที่ต้ งั อยู่
ทางด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์....พาท่านสู่ ร้ ำนผ้ ำไหม อิสระตามอัธยาศัย …
บริกำรอำหำรกลำงวัน ท่ ำนด้ วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮื้อ + ไวน์ แดง ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัดที่
อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผือ่ ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นพาท่านเดินทางสู่
จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ”
ของแท้ 100% ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก
หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดด
เป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้น นาท่านสู่ ร้ ำนหยก อิสระให้ท่านชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหยกจีน ....
พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดใต้ ดนิ ก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือก
มากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้
ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
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จูไห่ - มำเก๊ำ - ซิตที้ ัวร์ –สั มผัส The Venetian – The Parisian – กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านข้ามด่านกลับสู่ เกาะมำเก๊ ำ....
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน นมัสกำรเจ้ ำแม่ กวนอิมมองทะเล หรื อเจ้ ำแม่ กวนอิมปรำงค์ ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงาม
จับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่
มารี ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส
ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วดั เจ้ ำ
แม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทาให้เกิดตานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื่ อง....พา
ท่านชม วิหำรเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของ
โบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ น
อนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล พาท่านแวะชิมร้ ำนขนม
ขึ้นชื่อของมาเก๊า ..
สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
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THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และเป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง พบกับร้านค้า
แบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้ม
ลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทส
เคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล และท่านยังสามารถ
เดินเที่ยวจาก เดอะ เวเนเชี่ยน ไปเที่ยวแลนมาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจาลอง ห้าม
พลาด!! กับมุมถ่ายรู ปสวยๆของที่นี่ เพลินเพลิดกับเสน่ห์และความโรแมนติคของเมืองปาริ สแห่งเอเชีย นอกจากนี้ยงั มี
ร้านแบรนด์เนมให้ชอ้ ปปิ้ ง มากกว่า 500 ร้านค้า ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวนให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อนั เลื่องชื่อใน
กรุ งปารี ส และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อดั แน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรี ริมทาง ละคร
ใบ้ และการแสดงเปิ ดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริ เวณสวน น้ าพุ เขาวงกต และสระน้ าใสราวกระจก พร้อม
เพลิดเพลินไปกับเครื่ องเล่นม้าหมุน ตูเ้ กม หรื อนัง่ สบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็ นบรรยากาศแบบฉบับกรุ ง
ปารี สอย่างแท้จริ ง
….นาท่าน เดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า โดยรถบัสของโรงแรม
19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ มำเก๊ ำ เที่ยวบิน NX882 บริกำรอำหำรบนเครื่ อง
20.50น. ถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ..

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
12-14, 16-18, 17-19, 19-21, 23-25, 24-26 ก.ค.60
03-05, 17-19, 24-26, 27-29, 28-30, 29-31 ส.ค.60
30 ส.ค. – 01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.60
03-05, 04-06, 06-08, 10-12, 11-13, 13-15, 17-19 ก.ย.60
18-20, 20-22, 24-26, 25-27 ก.ย.60
15-17, 22-24 ก.ค. // 05-07, 19-21, 26-28 ส.ค.60
02-04, 09-11, 16-18, 23-25 ก.ย.60

ผู้ใหญ่

เด็กตำ่ กว่ ำ 18 ปี พักเดีย่ ว

3,988.-

7,188.-

2,500.-

4,988.-

8,188.-

2,500.-

**รำยกำรนีท้ ำวีซ่ำกรุ๊ ปหน้ ำด่ ำนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่ มีค่ำใช้ จ่ำย) หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป หรื อ วีซ่ำหน้ ำด่ ำน
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้ ำจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงเอง**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ ำน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ ำน แต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
**รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่ องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง**
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@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
วีซ่ากรุ๊ ป แบบ 144 ชัว่ โมง (ของมณฑลกวางตุง้ )
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
-

ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าวีซ่าเดี่ยว หรื อ วีซ่าชนิดอื่นๆ (ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท / ท่าน) ในกรณี ที่มีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป แบบ 144 ชัว่ โมง
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่ ำนำ้ มันและประกันวินำศภัยสำยกำรบิน YQ, CNTAX 2,400 บำท // ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ***
- ***ค่ ำทิปไกด์ หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง // ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ***
@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @

เงื่อนไขกำรจอง ชำระเต็มจำนวนตำมรำยกำรระบุ
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ น
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง 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

@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ 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 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากีสถาน ศรี ลงั กา
และเวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยืน่ ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีน
และสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่ประจาในต่างประเทศหรื อสานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วี
ซ่า 1,200 บาท

