วันแรก

กรุ งเทพฯ–มาเก๊ า-จูไห่ -ช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ย

09.00 น.

เย็น

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์ เตอร์ N สายการบินแอร์ มาเก๊ า
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 885 (บริการอาหารว่ างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินมาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาว
จีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทร
แถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาํ พาเอาความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ น
เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลาง
เอเชีย" นําท่านข้ามด่านสู่จไู ห่ ผ่านพิธีการตรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก ตลาด
ใต้ ดิ น กงเป่ ย ซึ่ งเป็ นแหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งแหล่ ง ใหญ่ ข องเมื อ งจู ไ ห่ มี สิ น ค้า มากมายให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ อาทิ เ ช่ น
โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้าตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร
และขนม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พักที่ XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*

วันทีส่ อง

จูไห่ -ถนนคู่รัก-หวีหนี่-ร้ านยาบัวหิมะ-วัดไป่ หยวน-ร้ านผ้ าไหม-มาเก๊ า-เวเนเชี่ยน

เช้ า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั นัง่ รถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรี ยบชายหาดที่
สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อนเหย่อนใจ

11.25 น.
15.15 น.

เที่ยง

วันทีส่ าม
เช้ า

และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริ เวณถนนริ มชายหาดแห่งนี้ ได้มีการนําเก้าอี้ หรื อม้านัง่ ซึ่งทํามาสําหรับ
2 คนนัง่ เท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมของบรรดาคู่รัก นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีหนี่” จู
ไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน และนวดฝ่ าเท้าด้วยสมุนไพรคลายความปวดเมื่อ “ยาบัว
หิมะ” มีสรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯ จากนั้นนําท่านชมวัดไป่
เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริ เวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่ข้ ึนไป
ทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่ มรื่ นมาก เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน
วัดครบหมดแล้ว บริ เวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดัง่ ที่ปารถนา ในการตีเขาบอก
ให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ ผล
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสี ยง โดยเฉพาะผ้าห่ มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้า
ร้อน นําท่านข้ามด่านกลับสู่มาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว มาเก๊ า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และ
ฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อ
ติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้วา่ เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"
นําท่านเข้าที่พกั THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่าน
อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า
350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอน
โดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซน
ใหญ่
***อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ ท่านได้ มเี วลาเที่ยวชมเวเนเชี่ยนอย่ างเต็มที่***
พักที่ THE VENETIAN MACAU RESORT (ห้ องแบบเตียงใหญ่ ROYAL SUITE / กรณีถ้าต้ องการพักห้ อง

เตียงคู่ BELLA SUITE จะต้ องจ่ ายเพิม่ ท่ านละ 1,500.- บาท)
เวเนเชี่ยน–Galaxy-ซิตที้ วั ร์ -วิหารเซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -มาเก๊ า-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านได้ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มกับบรรยากาศโรงแรมคาสิ โนหรู
ระดับ 6 ดาว ลาสเวกัสแห่งเอเชีย หรื อทุกท่านสามารถเดินจากเวเนเชี่ยนไปชม THE GALAXY MACAU คาสิ โน
น้ องใหม่ เปิ ดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่บนเกาะมาเก๊า เป็ นคาสิ โนแห่งที่ 34 มีมูลค่า 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรื อราว 5
หมื่น 7 พันล้านบาท โดยต้องการให้เป็ นมาตรฐานใหม่ของ "โรงแรมเอเซีย" ตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 500,000 ตารางเมตร มีรี
สอร์ทและให้บริ การสถานที่พกั ผ่อนและความบันเทิงครบครัน มีโต๊ะพนัน 450 โต๊ะ เครื่ องสล็อตแมชชีนอีก 1 พัน
5 ร้อยเครื่ อง ภายในคาสิ โน "เดอะ กาแล็กซี่ มาเก๊า" มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงมากมาย มีโรงแรม
3 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงแรม บันยัน ทรี จากสิ งคโปร์ โรงแรมโอกุระจากญี่ปุ่น ที่ให้บริ การห้องพักรวมกันถึงกว่า 2,200
ห้องสําหรับลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีสระนํ้าขนาด 4,000 ตร.ม. ที่สามารถสร้างคลื่นเทียมได้สูงถึง 5 ฟุต (1.5 เมตร) ที่
จะซัดเข้าหาชายหาดเทียม ซึ่ งถูกสร้างขึ้นมาด้วยหาดทรายสี ขาวจํานวนถึง 350 ตันนอกจากนี้ ยงั มีสวนแบบญี่ปุ่น

เที่ยง

18.10 น.
19.55 น.

ศาลาสําหรับการดื่มชาญี่ปุ่น และนํ้าพุที่สวยงาม บาร์วิสกี้สก็อต ภัตตาคารและร้านอาหารมากถึง 50 ร้าน สโมสร
และถนนช็อปปิ้ งให้ลูกค้าได้แวะพักผ่อนตามใจชอบ และจะเปิ ดโรงภาพยนตร์ 3 มิติอีกด้วยภายในปี นี้ พร้อม
ชมโชว์ Crystal สุดแสนอลังการเปิ ดแสดงโชว์นาน 10 นาที ทุกๆ 30 นาทีต้ งั แต่เวลา 12.00-18.00 น.
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร
หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ าม
งดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ น
หน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าใน
โอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กี้อลั มอนด์ มะนาว
โปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสูตรพิเศษ นํ้ามันปลา
นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปใน
ปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580
แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์
ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์
ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้วา่
เป็ นทําเลทองทางธุ รกิ จของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่ งเดียวก็คุม้ เกิน
พอ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 882 (บริการอาหารว่ างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ***18-20 ม.ค. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 57***

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่
****ราคาโปรโมชั่นไม่ มรี าคาเด็ก****

15,777.4,500.-

บาท
บาท

16,277.5,000.-

บาท
บาท

อัตราค่าบริการ ***25-27 ม.ค. / 8-10, 15-17, 22-24 ก.พ. 57***

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่
****ราคาโปรโมชั่นไม่ มรี าคาเด็ก****
***เงื่อนไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***

1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10-15 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ่น

พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
4. กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้ า
อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษีน้ าํ มัน กรุ งเทพฯ–มาเก๊า–กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกั 2 คืน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 หยวน/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 หยวน/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 หยวน/คน/วัน ***รวมตลอด
การเดินทางจ่ายทิป 90 หยวน/ท่าน*** ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ /
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าํ หนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่อนเดินทาง 10 วัน
เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ ง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน
/ เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย

5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้าน
บัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

