เวเนเชี่ยน มาเก๊ า จูไห่ วัน คืน

ชมเมืองจาลองปารี ส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
สักการะเจ้ าแม่ กวนอิม / ชมความงามโบสถ์ เซ็นปอล
ช้ อปปิ ้ งตลาดก๋ งเป่ ย...โชว์ นา้ พุเต้ นระบา (ราคานีเ้ ฉพาะคนไทย)
เดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย FD
ปล.รายการนีไ้ ม่ มีราคาเด็ก / ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่า ,

บาท ไม่ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ,500 บาท/ท่ าน/ทริป

หมายเหตุ : รายการและราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นโปรโมชั่น หากเกิดปั ญหาใดๆ เช่ น เที่ยวบินล่ าช้ า เนืองจากสภาพอากาศ การเมือง หรื อ
เป็ นในส่ วนของทางสายการบิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์จะไม่ มีการยกเลิกหรือคืนเงินให้ ลค.ไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ .
วันแรก

สนามบินอู่ตะเภา – มาเก๊ า – จูไห่

15.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิน อู่ตะเภา อาคารผู้โดยสารขาออก……. สายการบินแอร์ เอเชีย FD โดยมีเจ้ าหน้ าที่จาก
บริ ษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

18.35 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 450

22.10 น.

ถึง สนามบินมาเก๊ า ตังอยู
้ ใ่ นเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกของสามเหลีย่ มปากแม่น ้าเพิร์ล มีอาณาเขตติด
กับตาบลก๊ งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊ า มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
. ตร.กม. ประกอบไปด้ วยคาบสมุทรมาเก๊ า, เกาะไทปา,
เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้ วยสะพาน สะพาน คือสะพานมาเก๊ า -ไทปา
ระยะทาง . กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง . กม.หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาคณะเดินทางต่อสูเ่ มือง
จูไห่ โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ ามด่านกงเป่ ย สูเ่ มืองจูไห่
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก XIANGGUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

จูไห่ – วัดผู่ถอ – ร้ านหยก – ร้ านผ้ าไหม – ร้ านบัวหิมะ – โชว์ นา้ พุเต้ นระบา

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ วัดผู่ถอ นมัสการองค์สงั กระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการ
เจ้ าแม่ก วนอิ ม เพื่ อความโชคดี นมัสการองค์ อมิ ตรพุทธเจ้ าเพื่ อการมี สุข
สวัสดีแ ละนมัสการพระพุทธเจ้ า 4 พระองค์ เพื่ ออายุยืน นาน จากนัน้ เดิ น
ทางผ่านชมถนนคูร่ ัก (The Lover Road) ซึง่ เป็ นถนนเลียบชายหาดที่รัฐบาล
เมืองจูไห่ได้ ทาไว้ เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมสินค้ าที่ ร้ านผ้ าไหม ร้ านขายของที่ระลึก (สินค้ าโอท๊ อป)ให้ ท่านได้ เลือกชื ้อเป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั ท่าน
เองให้ ท่านชมผลิตภัณ ฑ์ ผ้าไหมขึน้ ชื่ อ ท่านสามารถเลือกซื ้อเป็ นของ ฝากได้ ตามอัธยาศัย ชมร้ านหยก มีสินค้ ามากมาย
เกี่ยวกับหยกให้ ทา่ นได้ เลือกชื ้อเป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั ท่านเอง นาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้ าด้ วยการนวด
ฝ่ าเท้ าโดยการแช่เท้ าด้ วยยาสมุนไพรจี นและซื ้อยาครอบจักวาล“บัวหิมะ”ของแท้

% ยาประจาบ้ านที่มีชื่อเสียงและมี

สรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้ อนเช่น น ้าร้ อนลวก หรื อ น ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผล
ที่โดนลวกได้ ดี หรื อจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้ เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาบนใบหน้ า
ให้ หน้ าเนียนใส

จากนันน
้ าท่าน ช้ อปปิ ้ งก๋ งเป่ ย ตังอยู
้ ต่ ิดชายแดนมาเก๊ า เป็ นศูนย์การค้ าติดแอร์ มีสนิ ค้ าให้ ทา่ นเลือกมากมาย เช่น สินค้ าก๊ อป
ปี แ้ บรนด์เนมชันน
้ าต่าง ๆไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหมดซึ่งเป็ นที่
นิยมมากของชาวมาเก๊ าและ ฮ่องกงเนื่องจากสินค้ าที่นี่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูกให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อ สินค้ าตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ ชมโชว์ นา้ พุเต้ นระบา ที่อลังการมาก ประกอบด้ วยการแสดงชุดต่างๆ อาทิ เหินหาวสูส่ วรรค์ เต้ นระบาน ้าพุอลังการ
งานสร้ างที่ไม่ได้ เคยเห็นมาก่อน กับโปรแกรมใหม่

ค่

า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก XIANGGUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

จูไห่ – มาเก๊ า – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – ร้ านขนม – โบสถ์ เซ็นปอล – ผ่ านชมเจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล – ** Venetian
Casino ** – มาเก๊ า

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริ เวณอ่าวเซียง
หู จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล หรื อที่มีชื่อเรี ยกว่า “หวีหนี” เป็ นรูปแกะสลักสูง . เมตร ถือไข่มกุ อยู่
ริ มทะเล แล้ วนาคณะเดินทางสูเ่ มืองมาเก๊ า โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางข้ ามด่านก๋งเป่ ย
สูเ่ มืองมาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
นาท่านมาไหว้ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เป็ นวัดใหญ่และเก่าแก่มาก ที่สดุ ในมาเก๊ า สร้ างขึ ้นตังแต่
้
สมัย ศตวรรษที่

ภายในวัด สัม ผัส ได้ ถึ งความศัก ดิ สิท ธิ และมนต์ ข ลังอัน เก่ า แก่ ข อง

สถาปั ตยกรรมของ ชาวจีนที่ดมู ีเสน่ห์ในแบบฉบับของชาวจีน และองค์ที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ
เห็นจะเป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิม ที่แต่งองค์ทรงเครื่ องด้ วยชุดเจ้ าสาวของจีนที่ตดั เย็บด้ วยผ้ า
ไหมอย่างงดงาม
จากนันน
้ าทุกท่าน แวะชิมขนม ณ ร้ านขายของฝากขึ ้นชื่อ ต้ นตารับของเมืองมาเก๊ า
จากนันพาท่
้
านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊ า ชมวิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ ที่มีชื่อออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้ านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์
เซนต์พอลนีไ้ ด้ รับการยกย่องให้ เป็ นอนุสาวรี ย์แห่งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สดุ ในดินแดน
ตะวันออกไกล ผ่านชม องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล เป็ นองค์ เจ้ าแม่กวนอิมปรางค์ทอง

สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง

เมตร หนักกว่า . ตัน เป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่าง

จีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์ เป็ นพระแม่มารี โปรตุเกส สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ ให้ กบั มาเก๊ าในโอกาสส่งมอบเกาะมาก๊ าคืน
ให้ กบั จีน เพื่อคนให้ รุ่นหลังได้ ระลึกถึง
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ The Parisian ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับเมืองจาลองของฝรั่งเศส เมืองปารี ส ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับแหล่งช้ อปปิ ง้ อันลือชื่อมี
ของแบรนด์เนมนานาชนิด หรื อบางท่านต้ องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ ทกุ ท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั การ
ขึน้ กระเช้ าสู่ห อไอเฟล ขึน้ สู่ชัน้ ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้ า พิ เศษกับ สายการบิ น (Boarding Pass Air Macau ขึน้ ฟรี ตัง้ แต่
มีนาคม - เมษายน) เท่านัน้ (ติดต่อหัวหน้ าทัวร์ ) ประสบการณ์ ใหม่แน่นอน เพราะเป็ นโรงแรมที่ ทาง Venetian อยากมี
สโลแกนคล้ ายกัน แต่ที่นี่มีแลนด์มาร์ คที่สวยที่สดุ ในมาเก๊ า หรื อบางท่ านต้ องการอยากจะเที่ยว Parisian (หากมีเวลามาก
พอ)
นาท่านเข้ าสู่ The Venetian ให้ ท่านได้ สัมผัสกับเมืองจาลองของอิตาลี เมืองเวเนเชี่ยน ให้ ท่านได้ สัมผัสกับแหล่ งช้ อป
ปิ ้ งอันลือชื่อมีของแบรนด์ เนมนานาชนิด หรือบางท่ านต้ องการเสี่ยงโชคกับ Casino ก็พอมีเวลา และให้ ทุกท่ านเปิ ด
ประสบการณ์ ใหม่ กับการล่ องเรื อ Venetian ในคลอง (ติดต่อหัวหน้ าทัวร์ ค่าใช้ จ่าย) ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่
สนามบินมาเก๊ า

22.40 น.

เหินฟ้าสูส่ นามบินอูต่ ะเภา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 451

วันที่ส่ ี

สนามบินอู่ตะเภา

00.25 น.

ถึงสนามบินอูต่ ะเภา โดยสวัสดิภาพ........

*ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
วันเดินทาง
- มกราคม
- มกราคม
- มกราคม
27 – 30 มกราคม
3 – 6 กุมภาพันธ์
3 – 6 มีนาคม
10 – 13 มีนาคม
17 – 20 มีนาคม

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992
2,992

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ราคาเด็ก ปี
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

บิน
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD

24 – 27 มีนาคม
มี.ค. – 03 เม.ย.
07 – 10 เม.ย.
10 – 13 เม.ย.
12 – 15 เม.ย.
14 – 17 เม.ย.

2,992
2,992
2,992
2,992
4,994
4,994

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

FD
FD
FD
FD
FD
FD

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศ หรือกรณีอ่ นื ๆโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ น
ผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาพการจราจรและการตรวจคนเข้ าเมืองในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*** อัตราค่ าบริการทัวร์ นี ้ เป็ นทัวร์ ท่ เี ข้ าร้ านช้ อปปิ ้ ง ซึ่งร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศจีน เพื่อส่ งเสริมให้ มกี ารประชาสัมพั นธ์
สินค้ าพืน้ เมืองให้ กับนักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจัก คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่ าเท้ า , ไข่ มุก , ผ้ าไหม , ฯลฯ ซึ่งสนับสนุน
ค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนให้ ท่านได้ เที่ยวในราคาประหยัด จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุก
ท่ านแวะชม.....ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ นาที ถึง นาที ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ ้ ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าทัวร์ เพิ่มท่ านละ , หยวน ***
อัตราค่ าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,500บาท/ท่ าน/ทริป ชาระหน้ างาน ณ สนามบิน
× ค่ าวีซ่า , บาท (เฉพาะคนไทย)

× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่ า ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่านต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ
เดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 ชาระเต็มจานวน ภายหลังจากที่ทา่ นส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
• หากไม่ชาระตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
• เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุช่ ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
• ส่ งรายชื่อสารองที่น่ ัง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ช่ ือพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการเดินทาง
ท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการ
จองตั๋วเครื่องบินทัง้ สิน้
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่ า เดือนขึน้ ไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่ างต่ า หน้ า
หากไม่ ม่ นั ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงินได้ ทกุ กรณี และกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่
จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

