วันแรก
09.00 น.
11.25 น.
15.15 น.

เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุ งเทพฯ–มาเก๊ า-จูไห่ -ร้ านผ้ าไหม-พระราชวังหยวนหมิง+โชว์
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์ เตอร์ N สายการบินแอร์ มา
เก๊ า เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเทีย่ วบินที่ NX 885 (บริการอาหารว่ างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึ ง สนามบิ น มาเก๊ า หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ย บร้ อ ย นํา ท่ า นผ่ า นชมเกาะมาเก๊ า “มาเก๊ า ”
นับเป็ นเมืองที่ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และน่ าสนใจในอดี ตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบ
นี้ ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกส ได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" นําท่านข้ามด่านสู่ จูไห่ ผ่านพิธีการตรวจ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
นํา เข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่ งเป็ นสวนจําลองจากสวนหยวนหมิ ง ที่ นครปั กกิ่ ง หลังถูกทํา ลายโดย
พันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสี ยหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณ
ก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทําให้สวนแห่ งนี้
โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพ้นื ที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึ มา 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาด
เท่ากับสวนเดิมในกรุ งปั กกิ่ง สิ่ งที่ทาํ ให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง
คือการเพิม่ เติมและตกแตกสวนที่เป็ นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่จึงถือ
ได้ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ องเที่ ยวซึ่ งจํา ลองมาจากสถานที่ ในประวัติ ศาสตร์
มี คุณค่ า ทั้งในแง่ วฒ
ั นธรรม
ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็ น
ต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น
มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นชมโชว์ ตระการตาด้ วยแสง สี เสี ยง ซึ่งใช้ ผู้แสดงกว่ า 100 ชีวติ ซึ่ง
ประกอบด้ วยการแสดงๆ ชุ ดต่ างๆ อาทิ เฉี ยนหลงฮ่ องเต้ ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และ
การละเล่ นต่ างๆ อีกมากมาย
พักที่ CONFORT HOTEL / HUICHANG HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
จูไห่ -วัดไป่ เหลียน-ร้ านยาบัวหิมะ-หวีหนี่-ร้ านชา-ช้ อปปิ้ งตลาดกงเป่ ย
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนําท่านชมวัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึ่ งมีวิวทิวทัศน์
สวยงามมาก ภายในบริ เวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจูไห่ ให้ความนับถือ
1

เทีย่ ง

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตามบันไดที่ข้ ึนไปทั้งสองข้างทางจะมีตน้ สนปลูก
ไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่ มรื่ นมาก เมื่ อท่ า นได้กราบไหว้สิ่ง ศักดิ์ สิ ทธิ์ ภายในวัดครบหมดแล้ว
บริ เวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดัง่ ที่ปารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3
ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ ผล และชมสิ นค้ายาประจําบ้านของชาวจีน และนวดฝ่ าเท้าด้วยสมุนไพรคลาย
ความปวดเมื่อ “ยาบัวหิมะ” มีสรรพคุณหลากหลายแก้น้ าํ ร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสี ดวง, ฮ่องกงฟุต
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสี ยง โดยเฉพาะผ้าห่ มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบาย
ในหน้าร้อน นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูก ตลาดใต้ ดนิ กงเป่ ย ซึ่ งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่
มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า
ตามแฟชัน่ ตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ ฟิช
เชอร์ เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู เป็ นรู ปแกะสลักสู ง 8.7 เมตร ถือ
ไข่มุกอยูร่ ิ มทะเล นําท่านเดินทางสู่ ร้ านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตาม
อัธยาศัย พักที่ CONFORT HOTEL / HUICHANG HOTEL หรือเทียบเท่ า 3*
จูไห่ -มาเก๊ า-ซิตที้ วั ร์ -วิหารเซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์ -เวเนเชี่ยน-กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก นําท่านข้ามด่านกลับสู่ มาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว
มาเก๊ า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบ
นี้ ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออก
และตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่าเป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"นําท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้
เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ใน
ปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่
ด้านหน้าของตึ กฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่ งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้ว่าเป็ น
ทําเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุก
สไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็
คุม้ เกินพอ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรื อเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง 18
เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกาย
เรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกส
ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
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18.10 น.
19.55 น.

พื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กี้อลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสู ตรพิเศษ นํ้ามัน
ปลา นําท่านเข้าชม THE VENETIAN MACAU RESORT โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว หลังจากนั้นมี
เวลาให้ท่านอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้สมั ผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วย
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์
เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่น
ชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรื อจะ
เสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า เทีย่ วบินที่ 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****

11,777.2,000.-

บาท
บาท

12,577.2,500.-

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****
***เงือ่ นไขพิเศษสํ 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. กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพือ่ ประโยชน์ ของลูกค้า
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
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
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 / ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการจอง มัดจําท่ านละ 5,000 บาท พร้ อมแฟกซ์ หน้ าพาสปอร์ ต / ส่ วนทีเ่ หลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 10 วัน
เอกสารทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงือ่ นไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ 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 ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้าน
หยก ร้านบัวหิ มะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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