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กาหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 2561 ( 3 วัน 2 คืน )
วันแรก

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย
พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ
เดินทางสูม่ าเก๊า โดยเที่ยวบินที่ FD762 (ไม่ระบุที่นั่ง )

10.20 น.

13.45 น.

ค่า

เดินทางถึง มาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล มีอาณาเขต
ติดกับตําบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะ
ไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือสะพาน
มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ทํา
ให้เกิดตํานานเล่าขานอยู่หลายเรื่อง....พาท่านชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่ง
ศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล ..อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ แหล่งช้อปปิ้งหรือย่าน
การค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเก๊า มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกซื้อมากมายพาท่านแวะร้านค้าปลอดภาษีของเกาะมาเก๊า
ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้า และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควรแก่พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบ
กับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30
แห่ ง เพื่ อ ลิ้ ม ลองเมนู ต่ า งๆ ที่ ท่ า นชื่ น ชอบ พร้ อ มให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศการล่ อ งเรื อ เวนิ ส ที่ อิ ต าลี
สถาปัตยกรรมเวนิว สตรีทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี
สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและ
ลําคลองคดเคี้ยว นําท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้้าตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
เดินทางสูท่ ่าเรือ โดยสารเรือสู่เกาะฮ่องกง...นําท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย
ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE
อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ
นําท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนาโชค ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิใ์ นด้านของโชค
ลาภทรัพย์สนิ เงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนําโชคทีม่ ีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่า
ทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กบั ชีวิตด้วยกัน
ทั้งสิ้น จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้าตื้น Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวยที่สุดแห่งหนึง่ และยังใช้เป็นฉากถ่ายทํา
ภาพยนตร์หลายเรื่อง นําท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิรมิ งคล
ที่บริเวณ ชายหาด REPULSE BAY นําท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชือ่ กันว่าข้ามหนึง่ ครั้งจะมีอายุเพิ่มขึน้ 3 ปี....อิสระ
ให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือย่านถนนนาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํา
ชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ําหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง
อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือก
ซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ
อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่ เมืองจูไห่
นาท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่)  FRIEND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า

เที่ยง

22.25 น.
00.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มี
ชื่อเรียกว่า “หวี่หนี่” เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ําได้มีการนําเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นําท่าน
เดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่
บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจํา
บ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ําร้อนลวก หรือ น้ํามัน ช่วยลดการ
อักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วย
แก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้นชม ร้านผ้าไหมจีน
บริการอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด เป๋าฮือ้ ณ ภัตตาคาร
พาท่านท่าน ชมหยก ทีม่ ีปี่เซีย่ ะ สัตว์นําโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ํารวย และมีแต่โชคลาภ
พาซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและ
ฮ่องกง เนือ่ งจากเป็นสินค้าทีม่ ีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
 เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 767 (ไม่ระบุที่นั่ง)
ถึง สนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
16-18 ,17-19,23-25, 24-26 มิ.ย./29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค. // 06-08 ก.ค. // 07-09, 08-10 ก.ย.61
14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 ก.ย.//25-27 ต.ค.61
02-04,03-05,09-11,10-12,12-14,16-18,17-19 พ.ย.61

ผู้ใหญ่
7,888.-

เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี พักเดี่ยว

11,088.-

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 @ @
-

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ทีร่ ะบุอยู่ในรายการ
ค่าอาหาร-เครือ่ งดืม่
ค่าที่พัก
ค่าน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น)

@ @กรณีลูกค้าต้องการใบกากับภาษี@ @
- กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชําระเงิน
- ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง
- ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
- ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกํากับภาษีย้อนหลังได้
- กรณีลูกค้าทําใบเสร็จสูญหายหรือชํารุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

เงื่อนไขการจอง ชาระเต็มจานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดิน ทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋ว เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก ได้ หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางส่วนให้กับท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ง สิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสาหรับสายการบินแอร์เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และ
บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุขในการท่อ งเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย

ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลที่ประจําในต่างประเทศหรือสํานักงาน
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***
ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสาคัญที่สุด

