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กรุ งเทพฯ–มาเก๊ า-เซนต์ ปอล-เซนาโด้ สแควร์
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์ เตอร์ N สายการบินแอร์ มาเก๊ า
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเทีย่ วบินที่ NX 885 (บริการอาหารว่ างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบินมาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านผ่านชมเกาะมาเก๊า “มาเก๊า” นับเป็ นเมืองที่
มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมี
ชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายัง
คาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ที่สาํ คัญคือชาวโปรตุเกส ได้
นําพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทํา
ให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรี ยกได้ว่า
เป็ น "ยุโรปใจกลางเอเชีย" ผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล หรือเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์
ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดด
เป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้า
แม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจ
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน นําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึน
ชื่อของมาเก๊า เช่น คุก้ กี้อลั มอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋ าเมียจ๋ า หมูแผ่นสู ตรพิเศษ นํ้ามันปลา นําท่านชม
วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762
และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูก
ทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูก
ทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์
ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่ งเดียวเท่านั้นในโลก แวะชมย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือ

เย็น
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เช้ า

กลางวัน

วันทีส่ าม
เช้ า

ได้ว่าเป็ นทําเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุก
แบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่ ง
เดียวก็คุม้ เกินพอ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าที่พกั
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั REGENCY HOTEL / CHINA HOTEL หรือเทียบเท่ า
มาเก๊ า – ฮ่ องกง – เกาะลันเตา – ไหว้ พระใหญ่ นองปิ ง - ช้ อปปิ้ ง
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรื อเฟอร์ รี่ ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นําท่านนัง่ กระเช้ า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ ที่ราบนองปิ ง เป็ นกระเช้าที่
ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณี กระเช้าปิ ดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน)
พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ นนองปิ งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ให้ ท่านนมัสการพระใหญ่ วัดโป่ หลิน
องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยัง
เนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็ นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่
ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายีห่ ้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK,
Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs
เดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่ งเป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลก
ท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรื องบประมาณเท่าใด
ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่ องกงมีทุกสิ่ งที่ คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้ เป็ นแหล่งรวมห้องเสื้ อที่
จําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็ นที่ที่คุณสามารถจะอิ่ม
เอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรู เลือกอร่ อยกับร้ านอาหารรสเด็ดของฮ่ องกง หรื อเลือกช้อปปิ้ งที่ โอเชี่ ยน
เทอร์ มินลั แหล่งรวมสิ นค้า Brand Name ชั้นนําที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT,
EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us ***
อิสระอาหารเย็นเพือ่ สะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า*** นําท่านเข้าที่พกั
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั GOLD COAST HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า
ฮ่ องกง – ซิตที้ วั ร์ - VICTORIA-REPULSE BAY – จิวเวอร์ รี่ – ฮ่ องกง – มาเก๊ า – เวเนเชี่ยน - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารแบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็ นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่ง
กับความสวยงาม อ่าววิคตอเรี ยที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก และตึกระฟ้ าที่พุ่งทะยานขึ้นสู งตัดกับแนวเขาเขียวขจีอนั
แสนสวยงาม เชิญถ่ายรู ปตามอัธยาศัย นําท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรู ปจันทร์เสี้ ยวแห่ งนี้สวย
ทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทิน
โห่ วซึ่ งทําหน้าที่ ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่าน

เทีย่ ง

18.10 น.
19.55 น.

นมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่า
ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิม่ ขึ้น 3 ปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล และนําท่านชมหยก ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่ชาวฮ่องกงถือเป็ นเครื่ องประดับ และเครื่ องรางที่นิยมใส่ ติดตัว
นําท่านข้ามเรื อเฟอร์ รี่ กลับสู่ มาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านชม THE VENETIAN
MACAU RESORT โรงแรมคาสิ โนหรู ระดับ 6 ดาว หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่านอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้สัมผัส
บรรยากาศของลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง
และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้ านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ให้ท่านได้
สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่ เรื อกอนโดล่าล่องไปตาม
คลองเวนิชภายในโรงแรม (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรื อจะเสี่ ยงโชคคาสิ โน ซึ่ งมีอยูท่ ้ งั หมด 4 โซนใหญ่ สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า เทีย่ วบินที่ NX 882 (บริการอาหารว่ างและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ ***15-17, 22-24 ก.พ. / 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มี.ค. 57***
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดีย่ วเพิม่

17,777.- บาท
17,277.- บาท
16,777.- บาท
4,500.- บาท

***เงือ่ นไขพิเศษสํ าหรับการจองทัวร์ ***
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ทอ้ งถิ่น
พูดไทยได้คอยบริ การ)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 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. / ค่าบัตรเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็ นวีซ่ากรุ๊ ป (กรณี ที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายได้) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริ การตลอด
การเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 10 $HK/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 10 $HK/คน/วัน / + หัวหน้าทัวร์ 10 $HK/คน/วัน
***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 $HKหยวน/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

