กําหนดการเดินทาง 02-04, 20-22, 23-25, 28-30 กรกฎาคม 2562
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – มาเก๊ า- จูไห่

19.30 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน แอร์ มาเก๊า
พบเจ้าหน้าทีบริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
22.00 น. เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเทียวบินที NX 881 บริการอาหารบนเครือง
01.45+1 น. ถึง มาเก๊ า ตังอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝังทะเลด้านตะวันตกของสามเหลียมปากแม่นาเพิ
ํ ร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบล
ก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือทีทังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโค
โลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา
ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพทีมีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านข้ามสู่ เมืองจูไห่
นําท่ านเข้ าทีพัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสอง จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่ถ่อ – ร้ านยาบัวหิมะ–ร้ านหยก-ช้ อปปิ งตลาดใต้ ดนิ ก๊กเป๋ ย– มือพิเศษ...เป๊ าฮือ ซีฟดู๊ ไวน์ แดง
เช้ า

เทียง

คํา

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก
พาท่านถ่ายรู ปคูก่ บั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรือทีมีชือเรียกว่า
“หวีหนี” เป็ นรู ปปั นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ งยืนออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ งอยูร่ ิ มชายหาด ทีทางรัฐบาลจู
ไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และทีได้ชือว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาด
หาดแห่ งนําได้มีการนําเก้าอี หรื อ ม้านัง ซึ งทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงตังชือว่าถนนคู่รัก....นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ
เป็ นวัดจีนซึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ งเชือว่าวัดแห่ งนีได้ สร้างขึนเพือเปรี ยบเสมือนวัดทีอยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผือ
ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนันแวะผ่อนคลายความเมือยล้าด้วยการนวดฝ่ า
เท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจําบ้านทีมีชือเสี ยงและมี
สรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นําร้อนลวก หรื อ นํามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพอง
แผลทีโดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพือป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้ า จุดด่างดําบน
ใบหน้าให้หน้าเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน ท่ านด้ วยมือพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ าฮือ + ไวน์ แดง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ร้ านหยก อิสระให้ทา่ นชมผลิตภัณฑ์ทีทําจากหยกจีน....พาท่านช้อปปิ งที ตลาดใต้ ดนิ ก๊ งเป่ ย ตังอยูต่ ิดชายแดนมา
เก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี แบรนด์เนมชันนําต่างๆ ไม่วา่
จะเป็ นเสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ทีนีมีให้ท่านได้เลือกซือหมดซึ งเป็ นทีนิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เนืองจากสิ นค้าทีนีมีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งเลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าทีพัก XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม จูไห่ - มาเก๊ า– วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - เจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ ทอง - ร้ านขนมมาเก๊ า
The Venetian – The Parisian กรุ งเทพฯ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก
จากนันนําท่านข้ามด่านกลับสู่เกาะมาเก๊า....พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ทีมีอายุกว่า 600 ปี ความ
เก่าแก่และความงดงามของสถานทีแห่งนีทําให้เกิดตํานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื อง....พาท่านชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที

มีชือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ งโบสถ์เซนต์พอลนี
ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ทียิงใหญ่ทีสุดในดินแดนตะวันออกไกล
นําท่าน ผ่ านชม เจ้ าแม่กวนอิมมองทะเล หรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ ทังองค์ มีความสูง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงาม
จับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ ง คือปันเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่
มารี ทีเป็ นเช่นนีก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโปรตุเกสตังใจสร้างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสทีส่ งมอบมา
เก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านแวะชิมร้ านขนม ขึนชือของมาเก๊า ..
เทียง
อิสระอาหารเทียงตามอัธยาศัย
สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ งอํานวย
ความสะดวกทีให้ความบันเทิง และเป็ นสถานทีช้อปปิ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ทีเปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ทา่ น ให้ทา่ นได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพือลิมลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบ พร้อมให้ทา่ นได้สัมผัส
กับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสทีอิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตงอยู
ั ใ่ จกลาง
โรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาะมาเก๊า THE PARISIAN ชมหอไอเฟล
จําลอง ห้ามพลาด!! กับมุมถ่ายรู ปสวยๆของทีนี เพลินเพลิดกับเสน่ห์และ
ความโรแมนติคของเมืองปาริ สแห่งเอเชีย นอกจากนียังมีร้านแบรนด์เนม
ให้ชอ้ ปปิ ง มากกว่า 500 ร้านค้า ตังอยูใ่ นพืนทีทีมีบรรยากาศชวนให้นึก
ถึงถนนฌ็องเซลิเซ่อนั เลืองชือในกรุ งปารี ส และยังสามารถเพลิดเพลินไป
กับความบันเทิงแบบฝรังเศสทีอัดแน่นทุกวัน อาทิ การแสดงดนตรี ริมทาง
ละครใบ้ และการแสดงเปิ ดหมวกต่างๆ ทังยังสามารถเดินเล่นบริ เวณสวน
นําพุ เขาวงกต และสระนําใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื อง
เล่นม้าหมุน ตูเ้ กม หรื อนังสบายๆในร้านอาหารเล็กๆก็ได้เช่นกัน นับเป็ น
บรรยากาศแบบฉบับกรุ งปารี สอย่างแท้จริ ง
….หลังอาหารนําท่าน เดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊า เทียวบิน NX882 บริการอาหารบนเครือง

(สํ าหรับพีเรียจ 20 - 22 ก.ค. กลับไฟท์ NX9880 // มาเก๊า-กรุ งเทพ // 20.25 - 22.20 น.)
21.00 น. ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

*************************************************************************************

อัตราค่ าบริ การ
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
02-04, 20-22, 23-25, 28-30 กรกฎาคม 2562
3,999.-

เด็กตํากว่ า 18 ปี
6,999.-

พักเดียว
2,500.-

** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมีี ผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีไม่จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้รู ่ วมคณะไม่ถงึ 15 ท่ าน แต่ มไี กด์ ท้องถิน **
**รายการนีจะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 1 ชม.-1.30 ชม.**
@ @ อัตรานีรวม @ @
- ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่ นรายการ
- ค่านํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าอาหาร-เครื องดืม
- ค่าทีพัก 2 คืน
- ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
@ @ อัตรานีไม่รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื องดืม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัวโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง) 1,650 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ในการให้ บริการ
@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @

เงือนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนืองจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินต้องเดิ นทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านัน จึ งไม่ สามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลี ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทังสิ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการคื นเงิน
ทังหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
* 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

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ /
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึนลงของเงินตราต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ น
เพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออืนๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี นดั หยุดงาน การเมือง ความล่าช้า
การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การทีดี เพือให้ท่านเกิ ดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเทียวตังแต่ วนั ที 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจี เรี ย ปากี สถาน ศรี ลงั กาและเวียดนามทีถือหนังสื อเดิ นทาง
ธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืนขอวีซ่าก่ อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
บุคคลทัง 6 ประเทศดังกล่าวทีประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ล
ทีประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าทีกระทรวงการต่าง ประเทศทีประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืนวีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

