กําหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน 2562

วันแรก

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊ า – ซิตทัี วร์ – THE VENETIAN – จูไห่

04.30 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชีย พบ
เจ้ าหน้ าทีบริษทั คอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเทียวบินที FD760
เดินทางถึง มาเก๊า ตังอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝังทะเลด้านตะวันตกของสามเหลียมปากแม่นาเพิ
ํ ร์ล มีอาณาเขต
ติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือทีทังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชือมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพทีมีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทีวัดเจ้ าแม่ กวนอิม ทีมีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานทีแห่ งนีทํา
ให้เกิดตํานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื อง....พาท่านชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ทีมีชือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ด้านหลังของโบสถ์มีพพิ ิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์พอลนีได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ง
ศาสนาคริ สต์ทียิงใหญ่ทีสุดในดินแดนตะวันออกไกล ..อิสระให้ทา่ น ช้ อปปิ งเซนาโด้ แสควร์ แหล่งช้อปปิ งหรื อย่าน
การค้าทีมีชือเสี ยงทีสุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสิ นค้าให้เลือกซือมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า
ซึ งมีทงเสื
ั อผ้า และเครื องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ งอํานวยความสะดวกทีให้ความบันเทิง และสถานทีช้อปปิ งทีแกรนด์ พบ
กับร้านค้าแบนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้าน ทีเปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30
แห่ ง เพือลิมลองเมนูต่างๆ ทีท่านชืนชอบ พร้อมให้ทา่ นได้สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสทีอิตาลี
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตงอยู
ั ใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชียน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พนที
ื กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ทีรวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและ
ลําคลองคดเคียว
อิสระอาหารคํา เพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง // นําท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่
นําท่ านเข้ าทีพัก (พักทีจูไห่ )  XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

06.45 น.
10.20 น.

เทียง

คํา

วันทีสอง จูไห่ –ฮ่ องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี-อ่ าวนําตืน –ช้ อปปิ งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ ามทะเลทียาวทีสุ ดในโลก
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก
เดินทางสู่ ท่าเรือ โดยสารเรือสู่ เกาะฮ่ องกง...นําท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรี ย
ทีมีชือเสี ยงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบนั อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ทีสู งทีสุ ด 101 ชัน ณ ปัจจุบนั ฯลฯ
นําท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนําโชค ขึนชือลือชาในเรื องความศักดิสิ ทธิ ในด้านของโชค
ลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็ นทีมาของจีกังหันนําโชคทีมีชือเสี ยงของวงการการท่องเทียวฮ่องกง ทีไม่วา่
ทัวร์ไหนทีมาฮ่องกง เป็ นต้องเลือกเช่าเลือกซื อสิ นค้ามงคลชินนี เพือเสริ มสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกัน
ทังสิ น นําท่านเยียมชมโรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึนชือของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ทีได้รับรางวัลอันดับเยียมหลังจากนันนํา
ท่านเยียมชม โรงงานจิวเวอร์ รี ทีขึนชือของเกาะฮ่องกง

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “อ่ าวนําตืน Repulse Bay” หาดทรายรู ปจันทร์เสี ยวแห่งนี สวนทีสุดแห่งหนึงและยังใช้เป็ นฉากถ่าย
ทําภาพยนตร์หลายเรื อง นําท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปันเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพือเป็ นสิ ริ
มงคลทีบริ เวณ ชายหาด REPULSE BAY นําท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึงเชือกันว่าข้ามหนึงครังจะมีอายุเพิมขึน 3 ปี ....
อิสระให้ทา่ นสนุกกับการ ช้ อปปิ งย่ านจิมซาจุ่ย หรื อย่านถนนนาธานทีคนไทยเรี ยกกัน เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนม
ชันนําชือดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เข็มขัด, นําหอมหรื อของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ งชือดัง อาทิเช่น
DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทังท่านยังสามารถ เลือกซือของ
ฝากของคุณหนูที TOY R US ฯลฯ
อิสระอาหารคําเพือความสะดวกในการช้ อปปิ ง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจูไห่ เดินทางสู่ สะพานข้ ามทะเลทียาวทีสุ ดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มา
เก๊า (HZMB) เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการวันที 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา
9 โมงเช้า โดยพิธีเปิ ดจั ดขึนในวันที 23 ตุลาคม 2561 ใช้งบประมาณ
กว่า 2 หมืนล้านเหรี ยญสหรัฐ (ราว 6.5 แสนล้านบาท) ซึ งเชือม
แผ่นดินใหญ่ของจีนเข้ากับเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เพือ
เชือมรวมถึงเมืองสําคัญอืนๆ รวมทังสิ น 11 เมือง มีรูปทรงตัววาย
(Y-shape) มีระยะทาง 55 กิโลเมตร ช่วยร่ นระยะเวลาเดินทางจาก 3
ชัวโมง เหลือแค่ 45 นาทีในบางเส้นทาง
นําท่ านเข้ าทีพัก (พักทีจูไห่ )  XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสาม วัดผู่ถ่อ –หวีหนี - ช้ อปปิ งตลาดใต้ ดนิ ก๊ กเป๋ ย – มาเก๊ า – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้ า

เทียง

บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนันพาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรือทีมี
ชือเรียกว่า “หวีหนี” เป็ นรู ปปันนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ งยืนออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึงอยูร่ ิ มชายหาด ที
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และทีได้ชือว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนําได้มีการนําเก้าอี หรื อ ม้านัง ซึ งทํามาสําหรับ 2 คนนังเท่านัน จึงตังชือว่าถนนคู่รัก นําท่าน
เดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ งเชือว่าวัดแห่งนีได้ สร้างขึนเพือเปรี ยบเสมือนวัดทีอยู่
บนเกาะผูถ่ ่อซาน เผือให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนันแวะผ่อนคลายความ
เมือยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซือยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจํา
บ้านทีมีชือเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น นําร้อนลวก หรื อ นํามัน ช่วยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลทีโดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพือป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วย
แก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนันชม ร้ านผ้าไหมจีน
บริการอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด เป๋ าฮือ ณ ภัตตาคาร

พาท่านท่าน ชมหยก ทีมีปีเซียะ สัตว์นาํ โชคทีชาวจีนเชือว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํารวย และมีแต่โชคลาภ
พาท่านช้อปปิ ง แหล่งทีมีชือเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดนิ ก๊ งเป่ ย ซึ งเป็ นตลาดช้อปปิ งสิ นค้าอาทิ เสื อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า สินค้าทีระลึก ฯลฯ ซึ งเป็ นทีนิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนืองจากเป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพและราคาถูก
อิสระให้ทา่ นได้เลือกซื อของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลา พาท่ านเดินทางกลับสู่ มาเก๊ า
22.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เทียวบิน FD767
00.30+1 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

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

อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ
ตํากว่ า 18 ปี

พักเดียว

07-09, 26-28 เม.ย.62
03-05, 04-06, 05-07, 10-12, 11-13 พ.ค.62
12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62
07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย.62
21-23, 22-24, 23-25, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62
06-08, 07-09, 08-10, 13-15, 14-16, 15-17 ก.ย.62
20-22, 21-23, 22-24 ก.ย.62
19-21, 20-22, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 ต.ค.62
01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12 พ.ย.62
16-18, 17-19, 22-24, 23-25, 24-26 พ.ย.62

8,888.-

12,088.-

2,500.-

**รายการนีทําวีซ่ากรุ๊ปหน้ าด่านแบบ 144 ชัวโมง (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้ าด่ าน
แบบ 144 ชัวโมงนี ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างเอง**
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมีี ผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่าน **
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีไม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่าน แต่ มไี กด์ท้องถิน **
**รายการนีจะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ละร้ 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
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัวโมง (ของมณฑลกวางตุง้ )
กรณีทีทาง ตม.จีน ระงับการใช้ วซี ่ ากรุ๊ป แบบ 144 ชัวโมง ทางบริษทั ขอเก็บค่ าวีซ่า ทีเกิดขึนตามจริง และ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เก็บค่ าใช้ จ่ายทังหมด (ในกรณีทีลูกค้าแจ้ งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิทีจะไม่คนื ค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด
ทังสิ น)

@ @กรณีลูกค้ าต้ องการใบกํากับภาษี@ @
-

กรุ ณาแจ้งเซลล์ตงแต่
ั การจองและชําระเงิน
ส่ งชือ // ทีอยู่ // เลขทีผูเ้ สี ยภาษี ทีถูกต้อง
ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกํากับภาษียอ้ นหลังได้
กรณี ลูกค้าทําใบเสร็จสูญหายหรื อชํารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

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

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณีททางรั
ี ฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชัวโมง ผู้เดินทางต้ องเสียค่าใช้ จ่าย ในการทําวีซ่าเพิม ท่ านละ 1,500 บาท**
@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @

เงือนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชัน ตัวเครื องบินต้องเดิ นทางตามวันที ทีระบุบนหน้าตัวเท่านัน จึ งไม่สามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิน ทังหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
* กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสําหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิ น ถ้ายังไม่มี
การยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่ สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่ อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่ จ่ายอืนใด
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือตัว / ตัว 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชือเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับ ประทานอาหารบางมือ ไม่ เที ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ 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 ไนจีเรี ย ปากีสถาน
ศรี ลงั กาและเวียดนามทีถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืนขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมา
เก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทัง 6 ประเทศดังกล่าวทีประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้อง
ยืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจี นและสถานกงสุ ลจี น กรมการกงสุ ลที ประจําในต่างประเทศหรื อสํา นักงานเจ้าหน้าทีกระทรวงการต่าง
ประเทศทีประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืนวีซ่า 1,200 บาท

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารั กษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลียนได้***
ทังนียึดถือผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญทีสุ ด

