กาหนดการเดินทาง เดือนกันยายน 2560
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ –“หวี่หนี”่ สัญลักษณ์เมืองจูไห่

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
พาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า
“หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจู
ไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาด
หาดแห่งน้ําได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก....
ค่ํา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร // หลังอาหารนาท่านเข้าที่พัก FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น - – ร้านผ้าไหม - วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ -ชมหยก- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น ตั้งอยู่ที่ถนนตงฟง ในหมู่บ้านซุ่ยเฮิงซุน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1892 เป็นเรือน 2 ชั้น
ขนาด 32 ตร.ม. บนเนื้อที่ 400 ตร.ม. ด้านนอกเป็นแบบยุโรป ภายในตกแต่งแบบศิลปะจีน ซึ่ง ดร.ซุนยัดเซ็น ท่านเป็นคน

ออกแบบโดยตัวท่านเอง บริเวณโดยรอบๆปลูกต้นไม้ร่มรื่น ตกแต่งด้วยหินและบ่อน้ําพุ นอกจากนี้ยังมี หอที่ระลึก ดร.ซุน
ยัดเซ็น สร้างโดยผู้ที่เคารพนับถือท่าน สร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและระลึกถึงท่าน เพราะท่านเปรียบเหมือนเป็น
บิดาของชาว
อ

THE PARISIAN ชมหอไอเฟลจําลอง ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรูปสวยๆของที่นี่ เพลินเพลิดกับเสน่ห์และความโรแมนติค
ของเมืองปาริสแห่งเอเชีย นอกจากนี้ยังมีร้านแบรนด์เนมให้ช้อปปิ้ง มากกว่า 500 ร้านค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีบรรยากาศชวน
ให้นึกถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อันเลื่องชื่อในกรุงปารีส และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบฝรั่งเศสที่อัดแน่นทุก
วัน อาทิ การแสดงดนตรีริมทาง ละครใบ้ และการแสดงเปิดหมวกต่างๆ ทั้งยังสามารถเดินเล่นบริเวณสวน น้ําพุ เขาวงกต
และสระน้ําใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นม้าหมุน ตู้เกม หรือนั่งสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน
นับเป็นบรรยากาศแบบฉบับกรุงปารีสอย่างแท้จริง
….นําท่าน เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า โดยรถบัสของโรงแรม
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบิน NX882 บริการอาหารบนเครื่อง
20.50น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
11-13, 13-15, 16-18, 17-19, 18-20 ก.ย.60
23-25, 24-26, 25-27 ก.ย.60

ผู้ใหญ่
6,555.-

เด็กต่ากว่า 18 ปี พักเดี่ยว
9,755.-

2,500.-

**รายการนี้ทาวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน แต่มีไกด์ท้องถิ่น **
**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนาเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
-

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
ค่าวีซ่าเดี่ยว หรือ วีซ่าชนิดอื่นๆ (ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท / ท่าน) ในกรณีที่มีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง
ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

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

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชาระเต็มจานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ นการคืนเงิ น
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ย วบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
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***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

