 พักสุดหรูอลังการ The Venetian Macau Resort Hotel รีสอรทหรูระดับ 6 ดาว
 อาหารสไตลกวางตุงขึน้ ชื่อ...มื้อพิเศษ..เปาฮือ, ซีฟดู , เปดปกกิ่ง+ไวนแดง
กําหนดการเดินทาง วันที่ 10-13 ม.ค. // 7-10 , 21-24 , 28-31 มี.ค 58
( 4 วัน 2 คืน )
วันแรก
23.55 น.

วันที่สอง
02.55 น.
06.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพรอมกัน ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร N สายการบิน แอรมาเกา
พบเจาหนาที่บริษัทคอยใหการตอนรับ

กรุงเทพฯ – มาเกา – จูไห – วัดไปหลิน – ชอปปงตลาดใตดินกกเปย
เดินทางสูมาเกา โดยเที่ยวบินที่ NX 879

เดินทางถึง มาเกา ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล มีอาณาเขต
ติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดวยคาบสมุทรมาเกา,

เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันดวยสะพาน 2 สะพาน คือ
สะพานมาเกา-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานขามสูเมืองจูไห
 บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร(ติ๋มซํา มื้อที่ 1 ) หลังอาหาร...พาทานถายรูปคูกับ สัญลักษณอันสวยงามโดดเดน
ของเมืองจูไห บริเวณอาวเซียงหู “จูไหฟชเชอรเกิรล” หรือที่มีชื่อเรียกวา “หวี่หนี่” เปนรูปปนนางฟาถือไขมุก ซึ่งยื่น
ออกไปในทะเล ใหทานชมถนนคูรัก เปนถนนซึ่งอยูริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผอน และที่ไดชื่อวาถนนคูรัก เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแหงน้ําไดมีการนําเกาอี้ หรือ มา
นั่ง ซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงตั้งชื่อวาถนนคูรัก นําทานกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไหใหความนับถือ
ณ วัดไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม, เทพเจาไฉซินเอี๊ยะ
(เทพแหงโชคลาภ) เพื่อความเปนสิริมงคล นําทานชมรานหยก ใหทานไดชมผลิตภัณฑที่ทําจากหยกจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) ...หลังอาหารพาทานสู ศูนยสมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ใหทานไดรับ
ฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งใหทานไดรับบริการนวดฝาเทาโดยไมตองเสียคาใชจาย
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(มื้อที่ 3) หลังอาหาร นําทานเขาที่พัก (พักที่จูไห) Xiang Quan Hotel ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา

นั่งกระเชาเขาฉือจิ่งซาน – จูไห – มาเกา – พัก The Venetian
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก (มื้อที่4) ...หลังอาหาร.. นําทานสูเชิงเขาฉือจิ่งซาน นั่งกระเชาไฟฟาเพื่อขึ้นชมวิวรอบ
เกาะจูไห และมาเกา ที่สามารถมองเห็นไดโดยรอบ ทานจะไดภาพที่สวยงามและประทับเปนอยางยิ่ง ....พาทานสู ราน
ผาไหม ใหทานเลือกซื้อ ผาหมไหม ปลอกหมอน สินคาที่ทําจากใยไหม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5) หลังอาหาร.... นําทานขามดานกลับสูเกาะมาเกา
...พาทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนด พบกับรานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ที่เปดพรอม
ใหบริการแกทาน ใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคาร กวา 30 แหง เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ พรอมใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศการลองเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนดคาแนลชอปส
ตั้งอยูใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเกา รีสอรท โอเต็ล ศูนยการคาในรมสุดหรูพื้นที่กวาง 1 ลานตารางฟุต ที่รวมเอา
ความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคงและลําคลองคดเคี้ยว อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
นําทานแช็คอินที่THE VENETIANMACAO RESORT HOTEL (www.venetianmacao.com) สัมผัสหองพักเลน
ระดับพรอมดวยเตียงขนาดคิงสไซล ( ROYALE SUITE ) ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามหรูหราโดยแตละหองมีพื้นที่
มากกวา70 ตารางเมตร ( 750 ตารางฟุต ) พรอมดวยหองน้ําปูพื้นหินออนเลิศหรูจากอิตาลี

วันที่สี่

เจาแมกวนอิมโปรตุเกส – วัดเจาแมกวนอิม – วิหารเซนตปอล – ชอปปงเซนาโด– สนามบินสุวรรณภูมิ

11.30 น.
เที่ยง

18.10 น.
19.55 น.

อิสระอาหารเชาเพื่อความสะดวกในการพักผอนของทาน
คณะพรอมกัน ณ จุดนัดพบ ..เช็คเอาท นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) หลังอาหารพาทานชม องครูปปนเจาแมกวนอิมโปรตุเกส สรางขึ้นเพื่อ
เปนอนุสรณใหมาเกา เนื่องในโอกาสที่โปรตุเกสสงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีน ลักษณะขององครูปปนนี้ เปนรูปปนสี
ทองที่มีใบหนาละมายคลายพระแมมารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนําทานสู วัดเจาแมกวนอิม ที่มีอายุกวา 600
ป ความเกาแกและความงดงามของสถานที่แหงนี้ ทําใหเกิดตํานานเลาขานอยูห ลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่สําคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหวางอเมริกาและจีน นําทานชม วิหารเซนตปอล ซากโบสถ
ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถ ซึ่งโบสถเซนต
ปอลนี้ ไดรับการยกยองใหเปนอนุสาวรียแหงศาสนาคริสตที่ยิ่งใหญที่สุดในดินแดนตะวันออกกลาง ชม เซนาโดสแควร
เปนแหลงชอปปงยอดนิยมแลวยังโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลอนคลื่นเปรียบเสมือนทองทะเลอัน
อุดมสมบู รณ และยา นนี้ยั งรายล อมไปดว ยอาคารตา งๆ ที่ก อสรางตามแบบสถาปต ยกรรมสไตล ยุโ รปหลากสีสัน
สวยงามยิ่งนัก ทําใหรูสึกเหมือนกับวากําลังเดินชอปปงอยูในมหานครลอนดอนอยางไรอยางนั้นที่นี่จัดวาเปนแหลง
ช อ ปป ง ซึ่ ง รวมไว ด ว ยร า นค า ต า งๆมากมาย ไม ว า จะเป น เสื้ อ ผ า แฟชั่ น สิ น ค า แบรนด เ นม เฟอร นิ เ จอร โ บราณ
เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตําหรับดั่งเดิม
รวมไปถึงรานขนมอบ ขนมพื้นเมือง รานขายสินคาเพื่อสุขภาพ รานขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปจจุบัน ฯลฯ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
เหินฟากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ NX882
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ ^_^

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
10-13 ม.ค.58
7-10 , 21-24 , 28-31 มี.ค.58

ผูใหญเด็กต่าํ กวา 12 ป เด็กต่าํ กวา 12 ป
พักเดีย่ ว
เสริมเตียง
ไมเสริมเตียง
16,999.16,999.6,900.17,999.17,999.7,900.@ @ อัตรานี้รวม @ @

คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // คาน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX // คาบัตรเขาชมสถานที่ตางๆ // คาอาหารเครื่องดื่ม // คาทีพ่ ัก // 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 พรอมสงหนา Passport , สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน
* เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกได หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน

* เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บคาเสียหาย ทานละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาเสียหายเต็มจํานวน

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
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 มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

