กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 22 – 24 ก.พ. // 28 ก.พ.-02 มี.ค. 2557
วันที่ 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 มี.ค.
**** วันที่ 14 – 16 , 15 – 17 ก.พ. **** 11,999.วันแรก
08.00 น.
10.10 น.

สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – จูไห่ – อลังกำรโชว์ หยวนหมิง + โชว์
คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
เหิ นฟ้ าสู่มำเก๊ ำ เที่ยวบินที่ FD 2542

13.40 น.

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เที่ยง

ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้า

เดินทางถึง มำเก๊ ำ ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขต
ติ ดกับตาบลก๊งเป๋ ยของจี น เขตปกครองพิ เศษมาเก๊า มี เนื้ อที่ ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุ ทรมาเก๊า,
เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่ อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คื อ
สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่
บริกำรอำหำรค่ำ ด้ วยเมนู เป๋ ำฮือ้ ซีฟู้ด ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม อลังกำรโชว์ หยวนหมิง ซึ่ งประกอบด้วยการ
แสดงชุ ดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจี ยงหนาน พระราชพิ ธีปราบดาภิ เษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้ง
สนุกสนานและได้รับความรู ้ สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าที่พกั XIANGQUAN HOTEL หรือเทียบเท่ ำ

วัดไป๋ หลิน - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีห่ นี่” - ช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดินก๊กเป๋ ย
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน หรื อ
วัดดอกบัวขำว กราบนมัสการเทพเจ้าแห่ งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ ซินเอี๊ ยะ (เทพแห่ งโชค
ลาภ) เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนาท่าน ชมหยก ที่ มีผีซิ่ว สัตว์นาโชคที่ ชาวจี นเชื่ อว่าหากใครมีไว้ในครอบครอง
แล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชคลาภ
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จากนั้น แวะผ่อนคลายความเมื่ อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่ เท้าด้วยยา
สมุนไพรจี นและซื้ อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจาบ้านที่ มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่ วย
รักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี
หรื อจะทาเพื่อป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้า
เนี ยนใส พาท่ านสู่ ร้ ำนผ้ ำไหม อิสระตามอัธยาศัย พาท่ านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์ อนั สวยงามโดดเด่ นของเมื องจูไห่
บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มีชื่อเรียกว่ ำ “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้ นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล
ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยู่ริมชายหาด ที่ ทางรัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับ
พักผ่อน และที่ ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่ งน้ าได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทามา
สาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก
….พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดใต้ ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติ ดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้
ท่านเลือกมากมาย เช่ น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้นนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิ กา ของเด็กเล่น
ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำรนำท่ ำนเข้ ำที่พกั XIANGQUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า

จูไห่ –มำเก๊ำ – ซิตที้ วั ร์ – เวเนเชี่ยน - สนำมบินดอนเมือง
บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารพาท่านข้ามด่านกลับสู่ มาเก๊า ....นาท่าน นมัสกำรเจ้ ำแม่ กวนอิมมองทะเล หรือเจ้ ำ
แม่ กวนอิมปรำงค์ ท อง สร้ างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มี ค วามสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิ ษ ฐานอยู่บ นฐาน
ดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่
กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้า
แม่กวนอิมที่ โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ ส่งมอบมาเก๊าคื นให้กบั จี น..จากนั้นนา
ท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็ นศิริมงคงที่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่และ
เก่าแก่ ที่สุดในมาเก๊า สร้ างขึ้ นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ ประดิ ษฐานขององค์พระพุทธรู ปปางนิ พพานประทับอยู่ใน
ดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหิ นที่ใช้เป็ นสถานที่ลงนาม

เที่ยง

17.50 น.
19.45 น.

ในสนธิ สัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริ กา และจีนเมื่อปี ค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็ น
รู ปตัวหนังสื อจี น ที่ สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตานานของต้นไม้แห่ งความรัก...จากนั้นนาท่านชม โบสถ์
เซ็ นต์ ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็ นสัญลักษณ์ประจา
เมืองมาเก๊า โบสถ์แห่ งนี้ เคยเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนาแห่ งแรกของชาวตะวันตกในดิ นแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปี
ค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุ นแรง ทาให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่
สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่ งนี้ มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา
ขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนา
โน ผูก้ ่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริ สต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสี ยชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน....พาท่ านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ย
THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์ พบ
กับร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350 ร้านที่ เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน 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 ผัส กับ บรรยากาศการล่ อ งเรื อเวนิ ส ที่ อิ ต าลี
สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สนั สดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะ เวเนเซี ยน มาเก๊า
รี สอร์ ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้ืนที่ กว้าง 1 ล้านตารางฟุตที่ รวมเอาความสวยงามแบบเวนิ ส สะพานรู ปโค้ง
และลาคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD2545
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

ควรเตรียมกระเป๋ ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลำกได้ เพือ่ สะดวกแก่กำรเดินทำง
อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ ** ไม่ มีรำคำเด็ก** พักเดีย่ ว
22 – 24 ก.พ./ 28 ก.พ.-02 มี.ค. 2557
10,999.2,000
1-3,7-9,8-10,14-16,15-17,21-23,22-24,28-30,29-31 มี.ค.

11,999.-

วันที่ 14 – 16 , 15 – 17 ก.พ. 11,999.-

2,000

** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลือ่ นกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ ำน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ ำน แต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
**รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน เพือ่ โปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ ป // ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม // ค่าที่พกั // ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% คิดจากยอดค่าบริ การ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
*** ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้ ำทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @
ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ ำนละ 5,000 บำท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตัว๋ เท่ านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิ น
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ กำรยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสี ยหาย 50 % ของราคาทัวร์
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้น

@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่ เที่ ยวบางรายการ ไม่ส ามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุ ขในการท่องเที่ยว

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

