กําหนดการเดินทาง 29-31 มีนาคม 2562
วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊ า – เจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ ทอง – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - วิหารเซนต์พอลTHE VENETIAN – จูไห่

04.00 น.

คณะพร้ อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้ าทีจากบริษทั
ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรืองสั มภาระและทีนัง
เหิ นฟ้ าสู่ มาเก๊ า เทียวบินที FD 775 หรือ FD760
เดินทางถึง มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตังอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝังทะเลด้านตะวันตกของ
สามเหลียมปากแม่นาเพิ
ํ ร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือทีทังหมด 25.8 ตร.กม
ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะ
เชือมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพทีมีระยะทาง 4.5 กม

06.45 น.
10.20 น.

เทียง

คํา

บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางกลับสู่มาเก๊า นําท่าน นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมมองทะเลหรือเจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ ทอง สร้างด้วยทอง
สัมฤทธิ ทังองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดด
เป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ ง คือปันเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเป็ นเช่นนีก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตังใจสร้างขึน
เพือเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสทีส่ งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านแวะช็อปปิ งร้านขนม ของฝากชือดังของ
มาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทีวัดเจ้ าแม่ กวนอิม ทีมีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที
แห่งนีชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีเทพศักดิสิ ทธิ มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อ
กวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทบั ทิมฯลฯ....พาท่านชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ทีมีชือเสียงออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ งโบสถ์เซนต์พอลนีได้รับการยกย่องให้
เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ทียิงใหญ่ทีสุ ดในดินแดนตะวันออก ..
สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วย
สิ งอํานวยความสะดวกทีให้ความบันเทิง และสถานทีช้อปปิ งร้านค้าแบนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ทีเปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ทา่ น ให้ทา่ นได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพือลิมลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบ พร้อมให้ทา่ นได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสทีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์
ตังอยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พืนทีกว้าง 1 ล้านตารางฟุต ทีรวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลําคลองคดเคียว (ไม่รวมค่านังเรื อ)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร //จากนัน นําท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
พักที XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสอง

จูไห่ - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีหนี” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้ านผ้ าไหม – พระราชวังหยวนหมิง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก
พาท่านถ่ายรู ปคูก่ บั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรือทีมีชือ
เรียกว่า “หวีหนี” เป็ นรู ปปันนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ งยืนออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ งอยูร่ ิ มชายหาด ที
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และทีได้ชือว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนําได้มีการนําเก้าอี หรื อ ม้านัง ซึ งทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงตังชือว่าถนนคู่รัก นํา
ท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ งเชือว่าวัดแห่งนีได้ สร้างขึนเพือเปรี ยบเสมือนวัด
ทีอยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผือให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนันแวะผ่อน
คลายความเมือยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซือยาครอบ
จักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านทีมีชือเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษา
แผลจากการโดนความร้อนเช่น นําร้อนลวก หรื อ นํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนอง
พองแผลทีโดน ลวกได้ดี หรื อจะทาเพือป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานาน
และช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน
จากนันนําท่าน ชมหยก ทีมีปีเซียะ สัตว์นาํ โชคทีชาวจีนเชือว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํารวย และมีแต่โชค
ลาภ พาท่านสู่ ร้ านผ้าไหม อิสระตามอัธยาศัย ….

เทียง

คํา

จากนันพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่ งนีถูกสร้างขึนแทน
พระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปักกิง พระราชวังแห่งนี ถูกสร้างขึนใหม่
อีกครัง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทําให้สวนแห่งนีโอบ
ล้อมด้วยขุนเขาทีเขียวชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนือที 1.39 ตารางกิโลเมตร
มีภูเขาโอบรอบทัง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืนทีราบ สิ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน
เท่าของจริ งในอดีตทุกชิน ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิง
เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิน อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนังเจิงต้า
กวางหมิง สะพานเก้าเลียว
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ด้ วยมือพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ าฮือ + ไวน์ แดง ภัตตาคาร
พักที XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม

วัดไป๋ หลิน - ช้ อปปิ งตลาดใต้ ดนิ ก๊งเป๋ ย–มาเก๊ า – สนามบินดอนเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก
นําท่านกราบนมัสการสิ งศักดิทีชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอียะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพือความเป็ นสิ ริมงคล
พาท่านช้อปปิ งที ตลาดใต้ดินก๊ งเป่ ย ตังอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติด
แอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี แบรนด์เนม
ชันนําต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีนีมีให้
ท่านได้เลือกซื อหมดซึ งเป็ นทีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนืองจากสิ นค้า
ทีนีมีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งเลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**อิสระอาหารเย็นเพือสะดวกในการช้ อปปิ ง**
ได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทียวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

เทียง

22.40 น.
00.30+1 น.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ควรเตรียมกระเป๋ าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สําหรับลากได้ เพือสะดวกแก่การเดินทาง
บริษทั ฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลียนได้ ***
ทังนียึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญทีสุ ด

อัตราค่าบริการ *** รายการนีเป็ นรายการโปรโมชัน ไม่ มีแจกหมวกกับกระเป๋ า ***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

29-31 มี.ค. 62

6,888.-

เด็กอายุ
ตํากว่ า 18 ปี
10,088.-

พักเดียว
2,500.-

**รายการนีทําวีซ่ากรุ๊ปหน้ าด่ านแบบ 144 ชัวโมง (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้ าด่ าน
แบบ 144 ชัวโมงนี ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างเอง**
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมีี ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีไม่จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ าน แต่ มไี กด์ ท้องถิน **
**รายการนีจะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชัวโมง**
@ @ อัตรานีรวม @ @
- ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่ นรายการ
- ค่าอาหาร-เครื องดืม
- ค่าทีพัก
- ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
- ค่านํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
- วีซ่ากรุ๊ ป แบบ 144 ชัวโมง (ของมณฑลกวางตุง้ )
กรณีทีทาง ตม.จีน ระงับการใช้ วซี ่ ากรุ๊ป แบบ 144 ชัวโมง ทางบริษทั ขอเก็บค่ าวีซ่า ทีเกิดขึนตามจริง และ ทางบริษทั ขอสงวน
สิ ทธิ เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมด (ในกรณีทีลูกค้าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่คนื ค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทังสิน)

@ @กรณีลูกค้ าต้องการใบกํากับภาษี@ @
-

กรุ ณาแจ้งเซลล์ตงแต่
ั การจองและชําระเงิน
ส่งชือ // ทีอยู่ // เลขทีผูเ้ สี ยภาษี ทีถูกต้อง
ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็ จย้อนหลังให้ได้
ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกํากับภาษียอ้ นหลังได้
กรณี ลูกค้าทําใบเสร็ จสู ญหายหรื อชํารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานีไม่รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื องดืม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีททางรั
ี ฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชัวโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่ าใช้ จ่าย ในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 1,500 บาท**

@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @

เงือนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนืองจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินต้องเดิ นทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านัน จึ งไม่ สามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลี ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทังสิ น ถ้ า กรณียกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดิน ทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงิน
ทังหมดหรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
* เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
* กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน
เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิ น
ถ้ายังไม่มีการยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อืนใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลียนชือตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชื อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่ เที ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะมีการเปลี ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึนลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออืนๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การทีดี เพือให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุ ขในการท่องเทียว ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจี เรี ย

ปากีสถาน ศรี ลงั กาและเวียดนามทีถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืนขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทัง 6 ประเทศดังกล่าวทีประสงค์จะเดินทางเข้า
เขตปกครองพิ เศษมาเก๊ า ต้องยื นขอวี ซ่ าต่ อสถานทูตจี นและสถานกงสุ ลจี น กรมการกงสุ ลที ประจําในต่ างประเทศหรื อ
สํานักงานเจ้าหน้าทีกระทรวงการต่าง ประเทศทีประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืนวีซ่า 1,200 บาท

