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้
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เมืองเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน 1 ใน 5 ของประเทศจีน "จูไห่" ได ้รับยกย่องจาก
สหประชาชาติให ้เป็ น "เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" (Amazing
City
in
้ น
China) ผ่านทางประตูบอกเขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซงึ่ ใชเป็
่ ระเทศจีน สร ้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข ้าสูจ
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ี ” เมืองทีผ
เขตปกครองพิเศษของประเทศจีน สมญา “ลาสเวกัสแห่งเอเซย
่ สมผสานไปด ้วย
่
ี
ิ
วัฒนธรรมตะวันและตะวันออกอย่างลงตัว เสยงโชคคาสโน ไหว ้เจ ้าแม่กวนอิมเสริมศริ ม
ิ งคล
้
ิ ค ้าแบรนด์เนม
ชอปปิ
้ งสน

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 07-12, 21-26 ก.ย., 10-15 ต.ค. 2560
( 6 วัน 5 คืน )
***หมายเหตุ วันที่ 10 ตุลาคม ขาไปเป็ นไฟล์ ทบิน FD 762 : 10.20-13.45***

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – จูไห่ – วัดผู่ถ่อ – ร้ านผ้าไหม – ร้ านหยก – สวนหยวนหมิง+โชว์
04.00 น.
06.35 น.
10.40 น.

เที่ยง

คํ่า

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเซี ย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
เดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD 760 (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มีอาณาเขต
ติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปา จะเชื่ อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คื อ
สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว รถโค้ชปรับอากาศนําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ ข้ามด่านก๋ งเป่ ย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่ งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ ง
เชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัดที่อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ ได้สักการบูชาขอ
พรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม นําท่านเยี่ยมชมโรงงานผ้ าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ผา้ ห่ มไหมที่ข้ ึนชื่ อ และเสื้ อผ้าที่
ทําจากผ้าไหมจีน จากนั้นนําท่าน ชมหยก ที่มีปี่ เซี่ ยะ สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะ
รํ่ารวยและมีแต่โชคลาภ
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ด้ วยมือ้ พิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ าฮือ้ + ไวน์ แดง หลังอาหาร นําท่านชม อลังการโชว์ หยวน หมิง ซึ่ ง
ประกอบด้วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ
อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู ้ จบการแสดงนําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่จูไห่ นําท่านเข้าที่พกั XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง จูไห่ – กุ้ยหลิน (นั่งรถไฟความเร็วสู ง) – ล่องเรือชมเขางวงช้ าง – เขาฝูโป – เมืองจําลองซ่ ง
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ วสูง สู่เมืองกุ้ยหลิน รถไฟ
ขบวนที่ D2368 ( 08.50-12.52 น. ) (บัตรโดยสารชั้นปกติ) >>หมายเหตุ !! ขอความกรุ ณาทุกท่านนํากระเป๋ าสัมภาระ
ขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิ ดไม่สามารถนําขึ้นรถไฟได้ อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีด
ปอกผลไม้ ** << เชิญทุกท่านพิสูจน์ความเร็ วของรถไฟด่วนสายนี้ ซึ่ งถือเป็ นความเร็ วอันดับหนึ่ งแบบทิ้งห่ างจากคู่แข่ง
หลายช่วงตัว โดยบริ ษทั Siemens, Bombardier และ Alstomได้ร่วมกันออกแบบและสร้างรถไฟระบบนี้ ข้ ึนมา และจาก
การทดลองวิ่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา สามารถทําความเร็ วสู งสุ ดได้ถึง 395 ก.ม. / ช.ม. แม้ความเร็ วเฉลี่ย
ตลอดการเดินทาง 330 ก.ม. / ช.ม. ซึ่ งก็ยงั เร็ วกว่าคู่แข่งอื่นๆมาก อาทิ รถไฟหัวกระสุ นของญี่ปุ่น (243 ก.ม./ช.ม.),
เยอรมันนี (232ก.ม./ช.ม.), และฝรั่งเศสที่ ( 277 ก.ม. / ช.ม.) รถไฟสายใหม่ของจีนนี้ จะเชื่ อม 20 เมืองตลอดเส้นทางเพื่อ
เชื่อมโยงภาคกลางของประเทศเข้ากับภูมิภาคที่ยงั คงพัฒนาล้าหลังอีกจํานวนมาก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะชม ศู นย์ วัฒนธรรมชาจีน ชมวิธีการชงชาแบบจีนโบราณและฟั ง
สรรพคุณชาจีนแต่ละชนิ ด ที่มีสรรพคุณแตกต่างกันไป นําท่านล่ องเรื ออ่ าวหลีเจียง นําท่านชมความงาม เขางวงช้ าง
สัญลักษณ์เมืองกุย้ หลิน เขางวงช้างตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ หลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่ งเป็ นภูเขาหิ นปูนที่อยู่ริมนํ้าและถูกกัดเซาะจน
เป็ นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดนํ้าในแม่น้ าํ จึงได้ชื่อว่าเป็ นภูเขางวงช้าง แล้วชมความงาม ภูเขาฝูโป
ซาน เขาฝูโปแห่งนี้มีถ้ าํ ที่มีความสวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ ง ได้แก่ ถํ้าพระพันองค์ อันเป็ นที่เก็บรวบรวมพระที่
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั และซ่ ง เชิ งเขาด้านใต้มี ถํ้าคืนไข่มุก ซึ่ งเชื่ อกันว่ามีมงั กรอาศัยอยู่ และมีไข่มุกส่ องประกาย
ให้ความสว่างแก่ถ้ าํ เล่ากันว่า ชาวประมงคนหนึ่ งเคยนําไข่มุกจากถํ้าแห่ งนี้ ไปแล้วเกิดความละอายใจจึงนําไข่มุกนั้นมา

คํ่า

คืนบริ เวณผนังถํ้ามีพระพุทธรู ปจํานวนมากประดิษฐานอยู่ว่ากันว่ามีอายุนบั ร้อยปี จากนั้นนําท่านชมเมืองจําลองซ่ ง ซึ่ ง
จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ซ่งเป็ นราชธานี
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่กยุ้ หลิน GARDEN HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ถํา้ เงิน + โชว์นกจับปลา – ล่องเรือแพอวีห้ ลง – ล่องแม่ นํา้ หลีเจียง (ล่องสั้ น) – ช้ อปปิ้ งถนนซีเจีย
เช้า

เที่ยง

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อําเภอลี่ผ่ ู อําเภอเล็กๆท่ามกลางแวดล้อมของขุนเขา นําท่านชม
ถํา้ เงิน หรื อ ถํา้ หยินจือ่ เหยียน เป็ นถํ้าขนาดใหญ่แห่ งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิ ดให้ผเู ้ ข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหิ นงอก
หิ นย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซัว่ จึงตั้งชื่ อว่าถํ้า
เงินนําท่าน ชมโชว์ นกจับปลา อันเป็ นวิถีชีวิตริ มนํ้าของชนพื้นเมือง จากนั้นนําท่าน ล่ องแพไม้ ไผ่ ชมทัศนี ยภาพแม่น้ าํ
อวี้หลงอันน่าสนุกพร้อมกับบรรยากาศแบบย้อนยุค สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายทิวทัศน์อวี้หลงเหอ (แม่น้ าํ มังกรหยก ได้
เล่ากันว่าพญามังกรได้มาท่องเที่ยวที่นี่ เห็นทิวทัศน์สวยงาม ไม่ยอมกลับไป จนป็ นที่มาของชื่ อแม่น้ าํ การได้ล่องแพใน
อวี้หลงเหอนั้นท่านจะได้เห็นนํ้านิ่ งใสเหมือนกระจก ท่านจะเห็นภูเขาอยู่ไกลๆ ที่สะท้อนบนพื้นนํ้า ดูเหมือนภาพวาด
ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ฝึ กนกจับปลาด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู...เผือกคริ สตัล หลังอาหารนําท่าน ล่ องเรื อแม่ นํ้าหลีเจียง (ล่องครึ่ งสาย)ในช่วง
เส้นทาง อุทยานสวนนํ้าหยังซัว หรื อ เรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า สวนนํ้าหลิวซานเจี่ย ซึ่ งมีทิวทัศน์งดงามเป็ นอย่างมาก ในอดีต
เคยใช้เป็ นสถานถ่ายทําภาพยนตร์ เลื่องชื่ อยุค 40 กว่าปี ก่อน เรื่ องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้ อเรื่ องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิง
งามระดับนางงาม เป็ นนักร้องเสี ยงใส ซึ่ งเป็ นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผูท้ รงอิทธิ พลบีบบังคับให้
แต่งงาน และได้ทาํ การโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผูท้ รงอิทธิ พล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของ
ธรรมชาติ ซึ่ งกวีให้คาํ ขนานนามว่า “กุย้ หลินสวยเป็ นเอกแห่งใต้หล้า หยังซัว่ สวยยิ่งกุย้ หลิน”
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนซีเจีย ซึ่ งเป็ นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็ นถนนข้าวสารแห่ งเมืองหยังซัว่
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สิ นค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น
นํ้าพริ กกุย้ หลิน เต้าหูย้ ้ ี เหล้ากุย้ ฮัว ขนมถัว่ อัดหลากหลายรสชาติ หรื อจะสั่งกาแฟเครื่ องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหายใน
บรรยากาศแบบชาวเมืองหยังซัว่
พักที่หยางซัว่ LIJIANG HOTEL YANGSHUO หรื อเทียบเท่า

กระเช้ าเหยาซาน – วัดเหนินเหยิน – สวนหยงหูซานหู – เจดีย์เงินทอง (ชมด้ านนอก) – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน – โชว์
DREAM LIKE LIJIANG
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ ตวั เมืองกุย้ หลิน นั่งกระเช้ าลอยฟ้ า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่
จุดชมวิวเมืองกุย้ หลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสู ง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุย้
หลินและขุนเขานับร้อยรู ปร่ างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็ นหนึ่ งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุ บเขา หรื อ ภูเขาอยู่ใน
เมืองท่านที่เป็ นคู่รักสามารถ อธิ ฐานคล้องกุญแจคํามัน่ สัญญา จากนั้นนําท่านไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเหนินเห
ยิน วัดที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยูใ่ จกลางเมืองกุย้ หลิน ในวัดแห่งนี้มีแต่แม่ชีอาศัยอยู่
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เพื่อสุ ขภาพ มีท้ งั เสื้ อผ้า ผ้าเช็ดตัว
หมอน ผ้าห่ ม เครื่ องใช้ภายในบ้านต่าง ที่ผลิตจากเยื่อไม้ ไผ่ ที่มีคุณสมบัติเพื่อสุ ขภาพ ให้ท่านเลือกสรรไว้ใช้หรื อเป็ น
ของฝากในราคาถูกเป็ นพิเศษ จากนั้นนําท่านชม ทะเลสาบหรงหู อยู่ทางตะวันตกของแม่น้ าํ หลีเจียง ตั้งชื่ อตามต้นไทร
อายุ 800ปี ที่ข้ ึนอยู่ริมฝั่งข้างประตูเมืองด้านใต้ ซึ่ งเป็ นประตูที่บูรณะขึ้นใหม่แทนประตูเก่า สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั
จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ไม่ ขึน้ ข้ างบน) เพื่อเป็ นสิ ริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็ นเจดีย ์

คํ่า

คู่ เจดียห์ นึ่ งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่ วนอีกเจดี ยส์ ร้างด้วยปูนเป็ นสี เงิ น
รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่ งในกุย้ หลินจากนั้นอิสระช้
อบปิ้ ง ของพื้นเมืองกุย้ หลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุย้ หลิน เต้าหูย้ ้ กี ยุ้ หลิน นํ้าพริ กกุย้ หลิน หล่อฮัง่ ก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่ า
“ซี กวั ซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรื อจะไปช้อบปิ้ งเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ ของที่ระลึก ที่ ถนนคนเดินเท้ า“ปู้ สิ งเจีย”
ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุย้ หลินตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG “ม่ งว่ านหลีเจียง” เป็ นการแสดง
พิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ าํ หลีเจี ยงถูกนํามาเป็ นตัวเชื่ อมเพื่อเล่าเรื่ องราว
ของสรรพสิ่ งที่ผกู พันอยู่กบั สายนํ้า เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรื อแม้กระทัง่ สิ่ งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลาํ นํ้าหลีเจียง ม่ง
ว่านหลีเจียงมีการลงทุนสูงในเรื่ องการออกแบบเสื้ อผ้า ฉาก และแสงสี จบการแสดงนําท่านกลับที่พกั
พักที่กยุ้ หลิน GARDEN HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า กุ้ยหลิน – กวางเจา – จูไห่ – หวหี่ นี่ สั ญลักษณเมืองจูไห่ – ร้ านบัวหิมะ – ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดินก๊กเป๋ ย
เช้า

เที่ยง

คํ่า

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟความเร็ วสู ง เดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถไฟความเร็ ว
สูง ขบวนที่ D2369 : 0900-11.30 (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่ โมง) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั
สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวี่หนี่ ” เป็ น
รู ปปั้ นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไห่ ได้ตก
ต่างภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาด
แห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร แวะชม ศูนย์ สมุนไพรจีน หรื อบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟั งการบรรยายถึง
สรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริ การนวดฝ่ าเท้าโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ งที่
ตลาดใต้ ดนิ ก๊ กเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น
สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้
เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่ นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่ องจากสิ นค้าที่ นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้
งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักที่จูไห่ นําท่านเข้าที่พกั XIANG QUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – วิหารเซนต์ ปอล – The Venetian – กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนําท่านข้ามด่านสู่เกาะมาเก๊า นําท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมที่
มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทาํ ให้เกิดตํานานเล่าขานอยู่หลายเรื่ อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่สาํ คัญขึ้นคือการลงสนธิ สญ
ั ญามิตรภาพระหว่างอเมริ กาและจีน จากนั้นนําท่านชม วิหารเซนต์ พอล
ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ซ่ ึ ง
โบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชม องค์ รูปปั้นเจ้ าแม่ กวนอิมโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้มา
เก๊าเนื่ องในโอกาสที่ส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กบั จีนลักษณะองค์รูปปั้ นองค์น้ ี เป็ นรู ปปั้ นสี ทองที่มีใบหน้าคล้ายพระแม่
มารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นพาท่านสู่ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่ งใหม่ ของเอเชี ย พร้อมสิ่ งที่ให้ความ
บันเทิงร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู บนพื้นที่ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัส
บรรยากาศท้องฟ้ าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิ ส สะพานรู ปโค้ง ลําคลองคดเคี้ยว (

สําหรับท่านที่สนใจในการล่องเรื อกอนโดล่า ท่านละ 108 ดอลล่าร์ ฮ่องกง ( ไม่ รวมในราคาทัวร์ ) ** อิสระอาหารเย็น
เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชมและช้ อปปิ้ ง *** สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD767
00.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

*** ไม่ มีแจกกระเป๋ า *** ไม่ มีราคาเด็ก ***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
*** ไม่ มีราคาเด็ก ***

พักเดีย่ ว

07-12, 21-26 ก.ย. // 10-15 ต.ค. 2560

14,999.-

4,900.-

*** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง ***

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเทีย่ ว
แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ านแต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทุกครั้ง
หากไม่ มกี ารสอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ ข้างต้ น
ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
-ค่ าทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, ค่ าทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน, หัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่ อวันต่ อคน

เงือ่ นไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ

- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป @ @
1. สําเนาพาสปอร์ต
2. สําเนาบัตรประชาชน
- ตัวอย่างสําเนาพาสปอร์ต

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมือ่ ท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
เงือ่ นไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินการั นตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตัว๋ หรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้ งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่ อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
เงือ่ นไขในการให้ บริการ
5. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
6. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
7. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ
ที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสาย
การบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบิ นยกเลิ กเที่ ยวบิ นหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ ทาํ ให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

