กําหนดการเดินทาง

สิงหาคม-มกราคม

3 วัน 2 คืน

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเกา – วัดไปหลิน – ชมหยก – วัดผูถอ - บัวหิมะ – ชอปปงตลาดใตดินกกเปย

04.30 น.

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคานเตอร สายการบิน แอรเอเชีย (FD) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
เหินฟาสูม าเกา เที่ยวบินที่ FD 760
เดินทางถึง มาเกา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง พาทานเดินทางสูเมืองจูไห ประเทศจีน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไหใหความนับถือ ณ วัด
ไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม, เทพเจาไฉซินเอี๊ยะ (เทพ
แหงโชคลาภ) เพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นนําทาน ชมหยก ที่มีผีซิ่ว สัตวนําโชคที่ชาวจีนเชื่อวาหากใครมีไ วใน
ครอบครองแลวจะร่ํารวย และมีแตโชคลาภ นําทานเดินทางสู วัดผูถอ เปนวัดจีนซึ่งประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมซึ่ง
เชื่อวาวัดแหงนี้ได สรางขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยูบนเกาะผูถอซาน เผื่อใหประชาชนชาวเมืองจูไหไดสักการบูชาขอ
พรจากองคเจาแมกวนอิม จากนั้นแวะผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและ

06.35 น.
10.20 น.
เที่ยง

ค่ํา

วันที่สอง
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท 100% ยาประจําบานที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการ
โดนความรอนเชน น้ํารอนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี หรือจะทาเพื่อ
ปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดดเปนเวลานานและชวยแกปญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหหนาเนียนใส
พาทานชอปปงที่ ตลาดใตดินกงเปย ตั้งอยูติดชายแดนมาเกา เปนศูนยการคาติดแอร 5,000 กวา รานคา มีสินคาใหทาน
เลือกมากมาย เชน สินคากอปปแบรนดเนมชั้นนําตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเปา นาฬิกา ของเด็กเลน ฯลฯ
ที่นี่มีใหทานไดเลือกซื้อหมดซึ่งเปนที่นิยมมากของชาวมาเกาและฮองกง เนื่องจากสินคาที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให
ทานไดชอปปงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....นําทานเขาที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเทา

จูไห - สัญลักษณเมืองจูไห “หวี่หนี่” - สวนหยวนหมิง + โชวหยวนหมิง
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร พาทานถายรูปคูกับ สัญลักษณอันสวยงามโดดเดนของเมืองจูไห บริเวณอาว
เซียงหู “จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือที่มีชื่อเรียกวา “หวี่หนี่” เปนรูปปนนางฟาถือไขมุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล ใหทานชม
ถนนคูรัก เปนถนนซึ่งอยูริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับพักผอน และที่
ไดชื่อวาถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแหงน้ําไดมีการนําเกาอี้ หรือ มานั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่ง
เทานั้น จึงตั้งชื่อวาถนนคูรัก
บริการอาหารกลางวัน ทานดวยมื้อพิเศษ ซีฟูด เปาฮื้อ + ไวนแดง ภัตตาคาร หลังอาหาร พาทานสู รานผาไหม
อิสระตามอัธยาศัย ….จากนั้นพาทานชม...พระราชวังหยวนหมิง แหงนี้ถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ
กรุงปกกิ่ง พระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห" ทําใหสวนแหงนี้โอบ
ลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนาเปนพื้นที่
ราบ สิ่งกอสรางตาง ๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาด
เทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เปนศูนยกลางลอมรอบดวยสิ่งกอสรางตาง ๆ กวารอยชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธาร
ทอง ประตูตากง ตําหนังเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม อลังการโชวหยวนหมิง ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุดตางๆ
อาทิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและ
ไดรับความรู หลังอาหารนําทานเขาที่พัก XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเทา

จูไห – มาเกา – ซิตี้ทัวร – ชอปปงเซนาโดแสควร – เวเนเชี่ยน – สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร..นําทานขามดานกลับสูมาเกา ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเล
ดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล มีอาณาเขตติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อที่
ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดวยคาบสมุทรมาเกา, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกา
กับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันดวยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเกา-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มี
ระยะทาง 4.5 กม..
บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมกาแลคซี่ *** แจกคูปองใหทานไดเลือกอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกใน
การชอปปง ***นําทาน นมัสการเจาแมกวนอิมมองทะเล หรือเจาแมกวนอิมปรางคทอง สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค
มีความสูง 18 เมตร หนักกวา 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบนฐานดอกบัวดูงดงามออนชอย สะทอนกับแดดเปนประกาย
เรืองรองเหลืองอรามงดงามจับตา เจาแมกวนอิมองคนี้เปนเจาแมกวนอิมลูกครึ่ง คือปนเปนองคเจาแมกวนอิม แตวา
กลับมีพ ระพักตรเปนหนาพระแมม ารี ที่เปนเชนนี้ก็ เพราะวาเป นเจาแมกวนอิ ม ที่โ ปรตุเกสตั้ งใจสรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณใหกับมาเกา ในโอกาสที่สงมอบมาเกาคืนใหกับจีน พาทานนมัสการเจาแมกวนอิมที่วัดเจาแมกวนอิม ที่มีอายุ
กวา 600 ป ความเกาแกและความงดงามของสถานที่แหงนี้ทําใหเกิดตํานานเลาขานอยูหลายเรื่อง....พาทานชม วิหาร

22.10 น.
23.55 น.

เซนตพอล ซากโบสถที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของ
โบสถ ซึ่งโบสถเซนตพอลนี้ไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออก
ไกล ..อิสระใหทาน ชอปปงเซนาโดแสควร แหลงชอปปงหรือยานการคาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะมาเกา มีรานคาและ
สินคาใหเลือกซื้อมากมายพาทานแวะรานคาปลอดภาษีของเกาะมาเกา ซึ่งมีทั้งเสื้อผา และเครื่องประดับ ฯลฯ สมควร
แกพาทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนด พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ที่เปด
พรอมใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ พรอมใหทาน
ไดสัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปส
ตั้งอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล ศูนยการคาในรมสุดหรูพื้นที่กวาง 1 ลานตารางฟุต ที่รวมเอา
ความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคงและลําคลองคดเคี้ยว
ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

ควรเตรียมกระเปาขนาดกะทัดรัด มีลอ สําหรับลากได เพือ่ สะดวกแกการเดินทาง
อัตราคาบริการ ***
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ ** ไมมีราคาเด็ก** พักเดี่ยว

เดือน ก.ย. 57 : 5-7 , 12-14 , 13-15 , 20-22

9,999.-

2,500

เดือน ต.ค. 57 : 10-12 ,

10,999.-

2,500

เดือน พ.ย. 57 : 7-9, 14-16 ,15-17, 22-24 ,28-30,

9,999.-

2,500

เดือน ธ.ค. 57 : 9-11, 12-14 ,13-15

9,999.-

2,500

เดือน ม.ค. : 16-18,17-19,23-25,24-26,30ม.ค.-01 ก.พ.,31ม.ค-02ก.พ.

9,999.-

2,500

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไมจัดหัวหนาทัวรรวมเดินทางในกรณีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน แตมีไกดทองถิ่น **
**รายการนี้จะเขารานรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว แตละรานใชเวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานี้รวม @ @
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุอยูในรายการ // คาวีซากรุป // คาน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน
YQ, CNTAX // คาอาหาร-เครื่องดื่ม // คาที่พัก // คาน้ําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ตอทาน

@ @ อัตรานี้ไมรวม @ @
คาอาหาร-เครื่องดื่ม และคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด, คาโทรศัพท // คาภาษีเงินไดหักคืน ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
7% คิดจากยอดคาบริการ // คาภาษีเดินทาง (ถามี) //
*** คาทิปไกดทองถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหนาทัวร วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขการใหบริการ @ @
ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน

* เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
* เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคาเสียหาย ทานละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บคาเสียหาย 50 % ของราคาทัวร
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 6 วัน
เก็บคาใชจายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ตางประเทศ / 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
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือ
เดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ตองยื่นขอวีซากอนเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา โดยไมสามารถขอวีซา ณ ดานตรวจคนเขา
เมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกลาวที่ประสงคจะเดินทางเขาเขตปกครองพิเศษมาเกา ตองยื่นขอวีซาตอสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการ
กงสุลที่ประจําในตางประเทศหรือสํานักงานเจาหนาที่กระทรวงการตาง ประเทศที่ประจํา ณ ฮองกง คาใชจายยื่นวีซา 1,200 บาท

บริษัทฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

