(ZTMFM001)

สายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองจูไห่ 2 คืน



สายการบินแอร์ เอเชีย (FD) พีเรียด 25 มีนาคม – 27 ตุลาคม 2561
ขาไป
FD762
DMK - MFM
10.05 – 13.45 น.
ขากลับ
FD765
MFM - DMK
19.50 – 21.35 น.
สายการบินแอร์ เอเชีย (FD) พีเรียด 28 ตุลาคม 2561 – 24 มีนาคม 2562
ขาไป
FD762
DMK - MFM
10.20 – 13.45 น.
ขากลับ
FD765
MFM - DMK
17.55 – 19.50 น.











สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau
ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง

อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61 **วันอาสาฬหบูชา
28-30 ก.ค. 61 **วันเข้าพรรษา
29-31 ก.ค. 61 **วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
03-05 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61 **วันแม่แห่งชาติ
17-19 ส.ค. 61
19-21 ส.ค. 61
26-28 ส.ค. 61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
05-07 ต.ค. 61
06-08 ต.ค. 61
12-14 ต.ค. 61 **วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9
14-16 ต.ค. 61
20-22 ต.ค. 61
21-23 ต.ค. 61 **วันปิยะมหาราช
26-28 ต.ค. 61
27-29 ต.ค. 61
02-04 พ.ย. 61
03-05 พ.ย. 61
09-11 พ.ย. 61
10-12 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
17-19 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
24-26 พ.ย. 61
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61
01-03 ธ.ค. 61
07-09 ธ.ค. 61
09-11 ธ.ค. 61 **วันรัฐธรรมนูญ
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
28-30 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี
29-31 ธ.ค. 61 **วันหยุดสิ้นปี

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุ 2 – 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 – 2 ท่าน

พักเดี่ยว

8,900.8,900.9,900.10,900.11,900.11,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

11,900.-

3,500.-

10,900.12,900.9,990.9,900.8,900.7,900.7,900.6,900.7,900.7,900.6,900.11,900.11,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

12,900.10,900.10,900.12,900.8,900.7,900.8,900.7,900.8,900.7,900.8,900.7,900.8,900.7,900.7,900.8,900.9,900.11,900.9,900.8,900.9,900.8,900.11,900.12,900.-

เด็กอายุ 2 – 18 ปี
จ่ายเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่
พีเรียดละ 3,000 บาท

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 **วันหยุด
12,900.3,500.สิ้นปี
ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุต่ํากว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 5,500 บาท
3. ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป 144 แล้ว ในกรณีที่วีซ่ากรุ๊ป 144 ถูกระงับ
ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน หรือ วีซ่าเดี่ยว ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
4. ราคาข้างต้นสําหรับพาสปอร์ทไทยเท่านัน
้ สําหรับพาสปอร์ทต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่
เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน /ทริป/ต่อท่าน **
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 21 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
สําคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทําความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
รับทราบก่อนการทําจองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษท
ั ไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าทีม
่ ีวีซ่าจีนทุกกรณี
PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2
ของสายการบิน AIR ASIA (FD) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
บัตรขึ้นเครื่อง
ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD762
**ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเชียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่งจะ
เป็นระบบสุ่มที่นั่ง หากท่านใดต้องการจองที่นั่ง สามารถเช็คที่นั่งและราคากับเจ้าหน้าที่ได้**

10.10 น.

***ตั๋วกรุ๊ปสายการบินแอร์ เอเชีย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ วันเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนต้องซื้อตั๋ว
ใบใหม่เท่านั้น
***ตั๋วกรุ๊ปสายการบิน แอร์ เอเชีย จะยังไม่ร่วมแผนประกันการเดินทาง ในกรณีเที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางแตกหักหรือ
เสียหาย ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเองได้ หลังจากบริษัทฯ ทําการออกตั๋วให้ท่านแล้ว ประมาณ 4 – 7 วันก่อนการ
เดินทาง โดยสามารถเลือกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินแอร์ เอเชีย หรือ ติดต่อ Call Center 02 515 9999
13.45 น.

ค่ํา

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจใน อดีตมาเก๊าเป็น
เพียงแค่ หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติ ดั้งเดิมจนมาถึงช่วง
ต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเ กสได้เ ดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เ พื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้าง
อาณานิ คมอยู่ ใ นแถบนี้ ที่สํ าคั ญ คื อชาว โปรตุเ กสได้ นํา พาเอาความเจริญ รุ่ง เรื องทางด้ านสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม ของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่าง
วัฒนธรรมตะวัน ออกและตะวัน ตกอย่า งลงตัว จนสามารถเรีย กได้ว่า เป็น ยุ โรปใจกลางเอเชีย ม าเก๊าอยู่ใ นเขต
มณฑลกวางตุ้งบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่
ของประเทศจีนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านก๋งเป่ย นําท่านผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่ง
เป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่ง ทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทําไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และยั ง เป็ น ที่ นิ ย มของบรรดาคู่ รั ก ทั้ ง หลาย ให้ ท่ า นได้ ถ่ า ยรู ป คู่ กั บ จู ไ ห่ ฟิ ช เชอร์ เ กิ ร์ ล สาวงามกลางทะเล
สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่ Landmark Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

วันที่ 2

จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang
Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
จากนั้นนําท่านสู่ วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่
บริเวณเขา มีความยิ่งใหญ่และอลังการมาก เมื่อทุกท่านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองเรียบร้อย ลูกค้า
สามารถถ่ายรูปบริเวณโดยรอบได้อย่างจุใจ นําท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราว
เกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ําที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณ
รักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา
พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ
ผ่อนคลายความเครียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม
จีน ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ง
ใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับ
การซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ร้านหยก สมบัติล้ําค่าของชาวจีนใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีโดย
หยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือสีขาวสีเขียวสีน้ําตาลสีเหลืองและสีม่วง นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังหยวนหมิง
พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง
ณ ใจกลางของ ภู เ ขาชิ ลิ น ในเมื อ ง จู ไ ห่ ทํ า ให้ ส วนแห่ ง นี้ โ อบล้ อ มด้ ว ย ขุ น เขาที่ เ ขี ย วชอุ่ ม และ มี พื้ น ที่
ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทําให้สวน
หยวนหมิ ง แห่ ง ใหม่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ สวนเก่ า ที่ ปั ก กิ่ ง คื อ การเพิ่ ม เติ ม และตกแตกสวนที่ เ ป็ น ศิ ล ปะ แบบ
ตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง ในแง่ วั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ และธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จากนั้ น นํ า ท่ า นชม โชว์
Huang Jia Shen Dian Show เป็นการแสดงเล่าเรื่องราวนิยาย และประวัติศาสตร์ของเมืองจีน ถ่า ยทอด
โดยนักแสดงที่มีความชํานาญ ซึ่งทุกท่านจะได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์พร้อมกับความสนุก ตื่นเต้นกันไป
พร้อมๆกัน ให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้า มีสินค้าให้
ท่ า นเลื อ กมากมาย เช่ น สิ น ค้ า ก๊ อ ปปี้ แ บรนด์ เ นมชั้ น นํ า ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เสื้ อ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิ ก า
ของเด็กเล่น ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมด สินค้าของที่นี่มีเกือบทุกอย่าง ในการเลือกซื้อสินค้าของที่นี่จะต้อง
เลือกดูให้ดี ให้ละเอียดก่อน เพราะสินค้าส่วนมากจะเป็นของก๊อปปี้ และของจีน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
พักที่ Landmark Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

กลางวัน

ค่ํา

วันที่ 3
เช้า

จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –
The Venetian Resort – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านก๋งเป่ย
จากนั้นนําท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ทีความสูง
1.8 เมตร น้ําหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม ยามเย็นสีทองของ
องค์เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด มีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่ กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสครั้ง
เมื่อโอกาสที่โปรตุเกสคืนฮ่องกงให้แก่ทางการจีนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม

นําท่านสู่ ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า เช่น ขนมผัวจ๋า
เมียจ๋า ลูกอมรสนม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมสินค้านําเข้าจากอเมริกา ออสเตรเลียที่ราคาถูก เนื่องจากมาเก๊า
เป็นเมืองปลอดภาษี ดังนั้นหากใครที่รับประทานยาบํารุงอยู่แล้ว ซื้อที่ร้านค้านี้จะได้ราคาถูกเหมือนซื้อที่ประเทศ
ต้นทางจริงๆ ตัวอย่างสินค้าชื่อดังได้แก่ น้ํามันตับปลาฉลามทะเลลึกบํารุงสมอง และยาบํารุงนมผึ้ง ที่มีสรรพคุณ
บํารุงอายุวัฒนะและบํารุงผิวพรรณให้เต่งตึง หรือครีมรกแกะชื่อดังที่คนไทยนิยมใช้บํารุงผิวหน้า จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือ
สําเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายังมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต บริเวณหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตตั้งอยู่ 2
ตัว ซึ้งวัดแห่งนี้จะมีผู้คนไปสักการะตลอดทั้งปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็น
โรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล แต่หลังจากนั้นราว ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิง
ไหม้ครั้งใหญ่มค
ี วามรุนแรงมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด จนเมื่อปี ค.ศ.1991 ทางประเทศ
มาเก๊าได้เข้ามาทําการบูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา นําท่านช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก
ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน ของตกแต่ง ของโบราณ ของฝาก ของที่ระลึก
เครื่องประดับ ถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน หรือถ้าหากใครที่อย่างนั่งชิวๆ ลองชิมอาหารก็มีภัตตาคาร กว่า 40 ร้าน
เซนาโด้สแควร์มีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นถนนปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนๆ ราวกับอยู่ในท้องทะเลกว้าง รวม
ไปถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตา หากแม้ใครที่ไม่อยากช้อป แค่ได้มาถ่ายรูปก็มี
ความสุขแล้ว จากนั้นนําท่านสู่ เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุด
ของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สด
ุ ในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย
แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้
เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี ซึ่งสร้างออกมาได้สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนมีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก บรรยากาศในโซนห้างของเวเนเชี่ยนเรียกว่า Grand Canal Shoppes อยู่ที่ด้านข้างของโซนคาสิโนซึ่งจะ
แยกส่วนกันชัดเจนแต่จะมีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ภายในห้างจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว U ที่มีคลองไหลผ่านกลาง
ทางเดินซึ่งจะมีบริการเรือพายกอนโดล่า (Gondola) ที่มีทั้งคนจีนและฝรั่งคอยพายเรือพาเราไปวนรอบๆ พร้อม
กับการพูดคุยร้องเพลงไปด้วยกัน ส่วนเพดานจะทาสีและให้แสงเหมือนกับเป็นท้องฟ้า ร้านต่างๆภายในห้าง
ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งของกินของใช้ต่างๆ รวมทั้งร้าน Lord Stow Bakery ที่เป็นร้านขายทาร์ตไข่ชื่อดังที่สุด
เจ้าหนึ่งของมาเก๊าอยู่ด้วย
อัตราค่าบริการล่องเรือกอนโดล่า (ไม่รวมในค่าทัวร์) เรือ 1 ลํา สามารถนั่งได้ไม่เกิน 4 ท่าน
 ผู้ใหญ่ - Mop128 (per ride) **เงินไทยประมาณ 550 – 650 บาท
 เด็ก - Mop98 (per ride) **เงินไทยประมาณ 450 – 550 บาท
 Private Gondola - Mop512 (per ride) **เงินไทยประมาณ 2,300 – 2,500 บาท

17.55 น.

19.50 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
**พีเรียด 28 ตุลาคม 2561 – 24 มีนาคม 2562**
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD765
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซีย ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง
จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ
************************

19.50 น.

21.30 น.

**พีเรียด 25 มีนาคม – 27 ตุลาคม 2561**
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ FD765
***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ และสายการบินแอร์เอเซียไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง
จะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาเข้าโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น)กําหนดให้
มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา,
ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

อัตราค่าบริการนีร
้ วม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน
ภาษีน้ํามัน
 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 20 กิโล / ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทําคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
× ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สําหรับลูกค้าต่างชาติ
× ค่าระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด **ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษของโรงแรม เป็นต้น
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
× ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
เงื่อนไขการชําระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 2 วัน
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว
๋ ได้ เนื่องจากเป็น
นโยบายของสายการบิน

 สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัทฯ ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น**
 ในกรณีท่านเดินทางเป็นครอบครัว ณ วันเดินทางหากที่มีท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถเดินทางได้ ต้องเปลี่ยนห้องจาก
TWN / TRP / DBL เป็นห้องพักท่านเดียว (SINGLE) ลูกค้าจะต้องเสียค่าชาร์จพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง **ราคา
ห้องพักเดี่ยวท่านละ 3,500 บาท

เงื่อนไขอื่นๆ
 สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
 ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทํา
จองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่
น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 21 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความ
เป็นจริง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสด
ุ วิสัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้
เดินทางเป็นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง

