 มาเก๊ า : สั มผัสบรรยากาศสุ ดหรู และอลังการ THE VENETIAN เมืองเวนิสเอเชีย
ช้ อปปิ้ งสะใจย่ านดังเซนาโด้ สแควร์ , ชมโชว์ นํา้ พุดนตรี + ต้ นไม้ เงิน ต้ นไม้ ทอง
 ซัวเถา : ไหว้ เจ้ า เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้ าพ่ อเสื อ) + ไต่ ฮงกง เพือ่ ความเป็ นสิ ริมงคล
 จูไห่ : เมนูมอื้ พิเศษ!!! เป๋ าฮือ้ ซีฟู๊ด ไวน์ แดง + ช้ อปปิ้ งก๊ งเป่ ย + ชมอลังการโชว์ หยวนหมิง
 เซินเจิน้ : ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน + บุฟเฟ่ ต์ โกลเด้ น จากัวร์ + โรงแรมพักหรู 5 ดาว

วันเดินทาง วันที่ 8 – 12 , 15 – 19 ม.ค. 57 // 12 – 16 ก.พ. / 26 ก.พ.-02 มี.ค. 57
5 – 9, 12 – 16,19 – 23 มี.ค. 57

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – THE VENETIAN – โบสถ์ เซนพอล - WYNS CASINO ชมโชว์ นํา้ พุ +
ต้ นไม้ เงิน ต้ นไม้ ทอง – จูไห่

09.30 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N สายการบิน แอร์
มาเก๊ า พบเจ้ าหน้ าที่บริษทั คอยให้ การต้ อนรับ
เดินทางสู่ มาเก๊ า โดยเทีย่ วบินที่ NX 885 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง มาเก๊ า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มี
อาณาเขตติ ดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้ อที่ ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วย
คาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วย
สะพาน 2 สะพาน คือสะพาน มาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดังมากมายกว่า 350
ร้าน ที่เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่น
ชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สันสดใส
เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู
พื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว
นํา ท่ า นชม วิห ารเซนต์ ปอล ซากโบสถ์ที่ มี ชื่ อ ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวอิ ต าเลี ยน ด้า นหลัง ของโบสถ์มี
พิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์ปอลนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ WYNNS CASINO เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับ
การ ชมนํ้าพุดนตรี และโชว์ตน้ ไม้เงินต้นไม้ทอง ตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสี ยง และการโชว์ยงิ เลเซอร์อนั สวยงาม
หลังจบการแสดงนําท่ านข้ ามด่ านสู่ เมืองจูไห่ เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทียบเท่ า

11.25 น.
15.15 น.

คํา่

วันที่สอง จูไห่ – หวีห่ นี่ – ร้ านบัวหิมะ – วัดไป่ หลิน – ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดนิ ก๊ งเป่ ย – ชมอลังการโชว์ หยวนหมิง
เช้ า

เทีย่ ง

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่
บริ เวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรือทีม่ ีชื่อเรียกว่ า “หวีห่ นี่” เป็ นรู ปปั้ นนางฟ้ าถือไข่มุก ซึ่งยืน่ ออกไปใน
ทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยู่ริมชายหาด ที่ ทางรัฐบาลจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงาม
เหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่ งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้
หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทํามาสําหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่ อว่าถนนคู่รัก จากนั้นพาท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรจีน หรื อบัว
หิมะ ให้ท่านได้รับฟั งการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริ การนวดฝ่ าเท้าโดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
นําท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน หรื อวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการ
เทพเจ้าแห่ งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ ซินเอี๊ยะ (เทพแห่ งโชคลาภ) เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม ช้อปปิ้ งผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีน เช่น
ผ้านวม ผ้าห่มไหม เสื้ อผ้า เป็ นต้นจากนั้นนําท่านเดินทางพาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดน
มาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชั้น

คํา่

วันที่สาม
เช้ า
เทีย่ ง

คํา่

นําต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่
นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่ องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ด้ วยเมนู เป๋ าฮื้อ ซี ฟู้ด ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่ านชม
อลังการโชว์ หยวนหมิง ซึ่ งประกอบด้วยการ แสดงชุดต่างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธี
ปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและได้รับความรู ้
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  XIANGQUAN HOTEL (www.xq-hotel.com)  หรือเทียบเท่ า

จูไห่ – ซัวเถา – เฮียงบู๋ซัว (ศาลเจ้ าพ่อเสื อ) – ไต่ ฮงกง
บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองซั วเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑล
กวางตุง้ ถิ่น กําเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เฮี่ยงบู๋ซัว ตั้งอยูท่ ี่อาํ เภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที่ใหญ่โต มีผคู ้ นศรัทธามาบูชาอยู่
เสมอ ปั จจุบนั เฮี่ยงบู๋ซวั ได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ่ งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ่ งถือ
เป็ นองค์จริ งที่ทางไทยได้จาํ ลองมาสู่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่ งสําหรับนัก
ธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ ง ซึ่ งคนส่ วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบู๋ซวั นี้ แล้ว กลับมาก็จะทํา
การค้าขึ้นประสบแต่ความสําเร็ จในชีวิต ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีท้ งั เทวรู ปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่ งเป็ นเทวรู ปที่รักษาดูแลเรื่ องนํ้า ประดิษฐานปิ ด
ทองอยูใ่ นศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยงั มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูใ่ นวิหารหน้า เป็ นสถานที่สักการะบูชาของคน
ซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็ นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
จากนั้นนําท่ านสู่ ไต่ ฮงกง นมัสการไต่ ฮงกงอันเป็ นที่ นับถื อของชาวจี นในเรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่ า น
ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนี้ ได้รับการบูรณะซ่ อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้ เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือ
เป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อาํ เภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จิ่นสื้ อเป็ นข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้ นเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้าง
โรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่
เหอ ผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็ นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ้ ี
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่านเข้าสู่ ทพี่ กั (พักทีซ่ ัวเถา)  HUA QIAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ซัวเถา – แต้ จิ๋ว – วัดไคหยวน – ผ่ านชมสะพานวัวคู่ – วัดไทย – เซินเจิน้

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองแต้ จิ๋ว เป็ นเมื องโบราณ เป็ นต้นกําเนิ ดของ
“วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสําคัญอีกแห่ง ที่ตอ้ นรับการกลับบ้านของชาวจีนทัว่ โลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบ
โบราณที่บางแห่ งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลี่ยนแปลง นําท่านสู่ วัดไคหยวน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองแต้จิ๋ว เป็ นวัด
พุทธนิ กายมหายานโบราณ สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องค์ที่ 7 แห่ งราชวงศ์ถงั ซึ่ งมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน”
ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดไทย
ซึ่ งตั้งอยู่ติดวัดไคหยวน เจี่ ยฮุ่ ยหยู ได้รวมเงิ นสมทบของชาวจี นโพ้นทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใช้สมบัติ
ส่ วนตัวสร้างวัดไทยขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1985 เสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย วัดไทย

เที่ยง

คํา่

ประดิษฐานพระพุทธชิ นราชที่ อญ
ั เชิ ญมาจากประเทศไทย ในวัดมี วิหาร เจดียท์ รงไทย ออกแบบโดยช่ างไทย
ปั จจุบนั บริ เวณวัดกว้างขวาง มีเก๋ งต่างๆอยูร่ ิ มทะเลสาบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิน้ ...ซึ่ งเป็ นเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สาํ คัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่ง
รวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่านเข้าสู่ ทพี่ กั (พักทีเ่ ซินเจิน้ )  ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

เซินเจิน้ – ช้ อปปิ้ งตลาดตงเหมิน – ผ่ านชม “ตึก King Key 100” และ ตึก DI WANG
บุฟเฟ่ ต์ Golden Jaguar

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ที่พัก หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบ
รนด์ เนมพื้นเมือง สําหรับเหล่านักช้อปปิ้ งทั้งหลาย เช่น กระเป๋ า,รองเท้า,ผ้าพันคอ,ถุงมือ,เสื้ อกันหนาวราคา
ถูก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านผ่านชม “ตึก King Key 100” และ ตึก DI WANG
ชมความทันสมัยและความเจริ ญรุ่ งเรื องของเมืองเซินเจิ้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินเวินเจิน้ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบิน ZH 9023
ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
16.25 น.
18.00 น.

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
8 – 12 , 15 – 19 ม.ค.,12 – 16 ก.พ.,
26 ก.พ.-02 มี.ค., 5 – 9, 12 – 16,19 – 23 มี.ค.

ผู้ใหญ่
เด็กตํ่ากว่ า 12 ปี
เสริมเตียง

เด็กตํ่ากว่ า 12 ปี
ไม่ เสริมเตียง

17,900.-

16,900.-

พักเดีย่ ว

3,500.-

@ @ อัตรานีร้ วม @ @
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ ป // ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม // ค่าที่พกั // ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน

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

@ @ เงือ่ นไขการให้ บริการ @ @
ในการจองครั้งแรก มัดจําท่ านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ การยกเลิก @ @
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

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

