




เยือนถิน่ กำเนิดบรรพบุรุษชำวจีนแต้ จวิ๋ เชื้อสำยต่ ำงๆ ที่กระจำยอยู่ทั่วโลก ที่เมืองแต้ จวิ๋
นมัสกำรเจ้ ำพ่อเสือ “เฮียงบู๋ซัว” เสริมโชคลำภ บำรมี ให้ ธุรกิจกำรค้ำขำยเจริญรุ่งเรือง
เสริมมงคลชีวติ ให้ สุขภำพร่ ำงกำยแข็งแรงอำยุยนื นำน ไหว้อำกง หรือ “ศำลเจ้ ำไต่ ฮงกง”
อลังกำรกำรแสดง เรื่องรำวประวัตศิ ำสตร์ ของจีน ประกอบแสง สี เสียง ณ พระรำชวังหยวนหมิง

กำหนดเดินทำง วันที่ 19 – 24 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค. 2557
วันที่ 5–10,12–17,19 – 24 ,26-31 มี.ค. 2557
วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
13.40 น.

6 วัน 5 คืน

สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – ซิตที้ วั ร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
คณะพร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและที่นงั่
เหิ นฟ้ าสู่มำเก๊ ำ เที่ยวบินที่ FD 2542 บริกำรอำหำรบนเครื่อง
ถึงมำเก๊ ำ ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ ง้ บนชายฝั่ งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติ ดกับ
ตาบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา,
เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊าไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม ที่ มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที่ แห่ งนี้ ทาให้
เกิ ดต านานเล่าขานอยู่หลายเรื่ อง รวมถึ งเกิ ดเหตุ การณ์ ท างประวัติศ าสตร์ ที่ส าคัญขึ้ นคื อการลงสนธิ สัญ ญามิ ตรภาพ
ระหว่างอเมริ กาและจีน นาท่านชม วิหำรเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิตาเลียน ด้านหลังของ

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ
เที่ยง

ค่ำ

วันทีส่ ำม-สี่
เช้ ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ
เที่ยง

ค่ำ

วันทีห่ ก
เช้ ำ

โบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ซ่ ึ งโบสถ์เซนต์พอลนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล
พาท่านเดิ นทางสู่ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ย พร้อมสิ่ งที่ ให้ความบันเทิ ง ร้านค้าแบนด์เนมชื่ อดัง
มากมายกว่า 350 ร้าน ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู บนพื้นที่ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศท้องฟ้ าสดใสสวยงามตลอด
24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิ ส สะพานรู ปโค้ง ลาคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางข้ามด่านสู่ เมืองจู
ไห่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ผ่านทางประตูบอกเขต หรื อประตูพรมแดนระหว่างจี นและโปรตุเกส (มาเก๊า) ซึ่ งใช้เป็ นด่ าน
พรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่
(มื้อ ที่ 1) บริ ก ำรอำหำรค่ ำ ณ ภั ตตำคำร หลังอาหารนาท่ านเข้าสู่ ที่ พ ัก XIANG QUAN HOTEL  หรื อ
เทียบเท่ ำ

จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ ฮงกง – ซัวเถำ
(มือ้ ที่ 2) บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองซั วเถำ เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้
ถิ่นกาเนิดชาวแต้จิ๋วที่มีอาศัยอยูท่ วั่ โลก นาท่านแวะชิมชำขึน้ ชื่อของเมืองซัวเถำ
(มือ้ ที่ 3) บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านนมัสการเจ้าพ่อเสื อ ณ ภูเขำเฮียงบู่ซัว ซึ่ งได้รับความ
เคารพและศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทย เป็ นอย่างมาก เป็ นองค์จริ ง ที่ทางไทยได้จาลอง มาที่ ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสา
ชิงช้า ซึ่ งชาวจีนแต้จิ๋ว ถือว่าครั้งหนึ่ งในชี วิตสาหรับนักธุรกิจ แล้วต้องมานมัสการเฮี่ยงบู๋ซวั เพื่อความเจริ ญในการทามา
ค้าขาย จากนั้นนาท่านสู่ ศำลเจ้ ำไต่ ฮงกง ศาลเจ้าแห่ งนี้ เป็ นเนื้อนาบุญของปอเต็กตึ้ง เป็ นต้นกาเนิ ดที่นบั ถือของชาวจีนใน
เรื่ องความเมตตากรุ ณาของท่านในอดีต ปั จจุบนั สุ สานแห่งนี้ ได้รับการบูรณะซ่ อมแซม จากการร่ วมใจกันบริ จาคของชาว
จีนและชาวไทยจนมีความยิ่งใหญ่โตและสวยงาม
(มือ้ ที่ 4) บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั
ที่พกั HUA QIAO HOTEL  หรือเทียบเท่ ำ

อิสระเยีย่ มญำติตำมอัธยำศัย
(มือ้ ที่ 5 - 6) บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอำหำรอิสระเยีย่ มญำติ ไม่ รวมรถรับส่ ง
***(อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ) ***
ที่พกั HUA QIAO HOTEL  หรือเทียบเท่ ำ

ซัวเถำ – จูไห่ – พระรำชวังหยวนหมิง + โชว์
(มือ้ ที่ 7) บริ กำรอำหำร ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ
แบบที่ราบลุ่มของมณฑลกวางตุง้
(มือ้ ที่ 8) บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านชม พระรำชวังหยวนหมิง เป็ นสวนที่จาลองมาจากสวน
หยวนหมิ งที่ น ครปั ก กิ่ ง หลังจากถู ก ท าลายโดยพัน ธมิ ต ร ในปี ค.ศ. 1860 ได้รั บ ความเสี ย หายจนยากที่ จ ะบู ร ณะ
พระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600 ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการ
แสดง แสง สี เสี ยง ชุ ดต่ างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิ เช่ น เฉี ยนหลงฮ่องเต้ท่องเจี ยงหนาน พระราชพิ ธีปราบดาภิ เษก ทั้ง
สนุกสนานและได้รับความรู ้
(มือ้ ที่ 9) บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั
ที่พกั XIANG QUAO HOTEL  หรือเทียบเท่ ำ

จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋ หลิน – บัวหิมะ – ตลำดใต้ ดินก๊งเป่ ย – มำเก๊ำ – สนำมบินดอนเมือง
(มือ้ ที่ 10) บริ กำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก หลังอาหารนาท่านแวะถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สำวงำมกลำง
ทะเล” นาท่านเดินทางกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ณ วัดไป๋ หลิน

เที่ยง

17.50 น.
19.45 น.

หรื อวัดดอกบัวขำว ซึ่ งเป็ นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ า
เท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้ อยาครอบจักวาลเป่ าฟู่ หลิงหรื อ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจาบ้านที่มี
ชื่ อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่ น น้ าร้อนลวก หรื อน้ ามัน ช่วยลดการอักเสบ
และเกิ ด หนองพองแผลที่ โ ดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่ อป้ องกัน ผิ วไหม้เสี ย จากการตากแดดเป็ นเวลานาน และช่ ว ย
แก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
(มือ้ ที่ 11) บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ด้ วยเมนูซีฟู๊ด เป๋ ำฮือ้ หลังอาหารพาท่านแวะชม ร้ ำนผ้ ำไหม พาท่านช้อป
ปิ้ ง ณ ตลำดใต้ ดินก๊ งเป่ ย แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจูไห่ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า สิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่ งเป็ น
ที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากตาม
อัธยาศัย อิสระอำหำรค่ำเพือ่ ควำมสะดวกแก่ ท่ำน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD2545
ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ...

อัตรำค่ำบริกำร

** ไม่ แจกกระเป๋ ำ **

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
(มีเตียง)

19 – 24 ก.พ., 26 ก.พ.-03 มี.ค.
5–10,12–17,19 – 24 ,26-31 มี.ค.

16,999.-

16,999.-

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดี่ยว
เพิม่

15,999.-

3,500.-

ควรเตรียมกระเป๋ ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลำกได้ เพือ่ สะดวกแก่กำรเดินทำง
** 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 // *** ค่ ำนำ้ หนักสั มภำระในกำรเดินทำง 20 กก. ต่ อท่ ำน ***

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
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 อ งจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตั๋วเท่ านั้น จึ งไม่ ส ามารถยกเลิ กได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

*เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
*กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ ระบุในรายการเดิ นทาง
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 ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่ เที่ ยวบางรายการ ไม่ส ามารถขอหัก
ค่าบริ การคื นได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเลื่ อนการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูร้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่ าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน
, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คง
รักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเที่ยว

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบตั ิเหตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเงือ่ นไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้วจึงวำงมัดจำเพือ่ ประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***

