กําหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2561 ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า - ปารีสแห่งแห่งเอเชีย

09.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน แอร์มาเก๊า
พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
11.35 น. เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 885 บริการอาหารบนเครื่อง
15.35 น. ถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบล
ก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พาท่านเดินทางสูเ่ กาะไทปา พาท่านชมความสวยงามของแสงสียามค่ําคืนของอาณาจักร
ลาสเวกัสแห่งเอเชีย เกาะไทปา รวมแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ อาทิ The
Venetian , City of Dream, The Pasisian , Whnn Palace Cotai , Studio City,Galaxy
Macau ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ....
The Parisian Macao โรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะมาเก๊า เปิดขึ้นใน ธีมโรแมนติ
กแห่งกรุงปารีส โดยจําลองหอ ไอเฟสขนาดครึ่งหนึ่งของของจริงมาไว้ด้านหน้า

ค่ํา

วันที่สอง

และท่านยังสามารถขึ้นไป ชมวิวสวยๆของเกาะไทปาและ วิวเมืองมาเก๊าได้ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล
ชั้น 37 และชั้น 7 ราคา ผู้ใหญ่ 188 MOP
เด็ก 158 MOP เฉพาะชั้น 7 ผู้ใหญ่ 118 เด็ก 88 MOP //เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี )
บริการอาหารค่ํา สไตล์โปรตุเกส ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนําท่านเข้าที่พัก Eastern Asia Hotel หรือ
เทียบเท่า

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง + ถ่ายรูป + วัดดวง ณ แหล่งคาสิโน
เกาะมาเก๊า เป็นคาบสมุทรทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มีพื้นที่ติดกับเมืองจูไห่ และ อยู่ห่างจากฮ่องกง
ประมาณ 60 ก.ม. โดยมาเก๊า ประกอบด้วยคาบสมุทรมาเก๊า เกาะไทปา เกาะโคโลอาน นักแชะ ....มาเก๊า มีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกที่อยู่ในบัญชียูเนสโกหลายแห่งของมาเก๊าแล้วก็ตามที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะซึ่งบาง
แห่งเป็นสถานที่โบราณและบางแห่งเป็นสถานที่ใหม่ การผจญภัย ความสนุกสนาน สัมผัสกับวัฒนธรรมและศาสนา
ธรรมชาติและสัตว์ป่า โอกาสที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและชุมชนอื่นๆ ทุกมุมของเมืองที่ไม่สามารถหาได้ที่ใดในโลก
อีกแล้ว ทําให้ทุกนาทีในมาเก๊าจะเป็นนาทีที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน เพลิดเพลินกับการค้นพบสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในมา
เก๊า ...อีกทั้ง นักช้อปฯ ....ยังมีแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรดเนม ปลอดภาษี มากมาย ฯลฯ นักชิม ... มาเก๊า เคยเป็นเมืองขึ้นของ
ประเทศโปรตุเกส จึงทําให้มาเก๊า เป็นอาหารและขนมโบราณสไตล์โปรตุเกส ให้นักชิมได้ชิม นักวัดดวง...มาเก๊า ได้สมญา
นามว่าเป็น "ลาสเวกัสแห่งเอเชีย" ด้วย มาเก๊ามีคาสิโนน้อยใหญ่มากมาย ให้นักเสี่ยงดวงทั้งหลายได้ลอง โดยไม่จําเป็นต้อง
เดินทางไปไกลถึงยุโรป ...****สําหรับวันอิสระ มีหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทางแนะนํารายการท่องเที่ยวแก่ท่าน *****
หลังอาหารนําท่านเข้าที่พัก Eastern Asia Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้าแบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร ....อิสระตามอัธยาศัย
หลังอาหารนําท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความ
สูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลือง
อร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็น
หน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาส
ที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความ
งดงามของสถานที่แห่งนี้ทําให้เกิดตํานานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง....พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยก
ย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล พาท่านแวะชิมร้านขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า .
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร....นําท่านเดินทางสู่ The Venetian ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายใน
พร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน
ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้
ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์
คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตาราง
ฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ)
สมควรแก่เวลานําท่านโดยสารรถบัสของโรงแรมเวเนเชี่ยนเดินทางสู่สนามบิน
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX882 บริการอาหารบนเครื่อง
20.50น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

อัตราค่าบริการ*** ไม่มีราคาเด็ก***
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

06-08, 10-12, 11-13, 13-15, 17-19, 18-20, 25-27 ก.ย.60
16-18, 18-20, 25-27, 26-28, 29-31 ต.ค., 30 ต.ค.-01 พ.ย.60

11,555.-

3,500.-

12,055.-

4,000.-

12,555.-

4,500.-

01-03,02-04,05-07,06-08,08-10,12-14,13-15,15-17 พ.ย.60
19-21, 20-22, 22-24, 26-28, 27-29, 29-31 พ.ย.60

09-11, 16-18, 23-25ก.ย.60
28-30 ต.ค.60
04-06, 09-11, 11-13, 16-18, 18-20, 23-25, 25-27พ.ย.60
30 พ.ย.-02 ธ.ค.60
06-08,07-09,10-12,11-13,13-15,14-16,16-18 ธ.ค.60
22-24, 23-25 ต.ค.60
04-06 , 05-07 ธ.ค.60

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิท์ ี่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง ***ชําระพร้อมค่าทัวร์

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง สิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ นการคืนเงิ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงิน ตรา
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 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา
และเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถ
ขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีน
และสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวี
ซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุด

