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กำหนดวันเดินทำง :
พฤษภำคม

2562

08-10 / 12-14 / 14-16 / 22-24 / 28-30

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

รำคำทัวร์
เด็กไม่มีเตียง

7,888

11,888

11,888

พักเดี่ยว

4,500

อัตรำนี้ยงั ไม่รวมค่ำวีซ่ำกรป๊ ุ 1500 บำท ต่อ/ท่ำน และ
ยังไม่รวมค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท
**ขออน ุญำตเก็บทิปที่ส ุนำมบินส ุวรรณภูมิ**
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน

วันแรกของกำรเดินทำง

สนำมบิ นส ุวรรณภูมิ – มำเก๊ำ – เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – จูไห่
เซินเจิ้น (-/L/D)

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนส ุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคำร์เตอร์ L เคำน์เตอร์สำยกำรบิ น แอร์มำเก๊ำ โดยมี
เจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯ ให้กำรต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภำระ และที่นงั่ ก่อนกำรเดินทำง

10.35 น.

เหิรฟ้ำส ู่ เกำะมำเก๊ำ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบินที่ NX 885
บนเครือ่ งบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และ เครื่องดื่มบนเครื่อง

14.25 น.

เดินทำงถึงสนำมบินมำเก๊ำ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านชมความงามรอบเกาะ
มาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็ นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า เป็ นพื้นทีบ่ นชายฝั ง่ ทาง
ใต้ของประเทศจีนปกครองโดย ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในจีน ตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 อานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ยา้ ยไปทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็ นเขต
ปกครองพิเศษ
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หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ นาท่านชม
ผ่านชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ทีต่ งั้ อยู่ริมทะเล เจ้าแม่
กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิท์ งั้ องค์ มีความ
สูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน

วิหำรเซนต์ปอล
จากนัน้ ก็แวะถ่ายรูปคู่ กับ วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนีเ้ คยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี
1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถกู ทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้า
ของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นเี่ พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก
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เซนำโด้สแควร์
เดินผ่านชม เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ ร้านค้า
ต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่
ด้วยเรียกว่า ช้อปปิ้ งที่นแี่ ห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

หลังจำกอำหำรค่ำนำท่ำนเดินทำงสู่ จูไห่ โดยกำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองด่ำนกงเป่ ย
หลังจำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถโค้ชปรับอำกำศ
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสทู่ ี่พกั Higgert Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ ที่เมืองเซินเจิ้น
วันที่สองของกำรเดินทำง

เซินเจิ้น-วัดกวนอ ู-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์-ช้อปป้ ิ งตลำดนัดตงเหมิน-จูไห่

รับประทำนเช้ำ ณ ห้องอำหำรทำงโรงแรม
วัดกวนอ ู Kuan Au Temple
นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple เป็ นวันที่
ศักดิ์สทิ ธิ์ที่นยิ มในเมืองเซินเจิ้น ไหว้เทพเจ้ากวนอูสญ
ั ลักษณ์
ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ ความจงรักภักดีความ
กล้าหาญ โชคลาภ บารมีท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความ
เข้มแข็งเด็ดเดีย่ วองอาจไม่ครัน่ คร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจ
มัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก

(B/L/D)
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ร้ำนหยก ผ้ำไหม และบัวหิมะ
จากนัน้ พาทุกท่าน เลือกซื้อ เลือกชม หยก หลากหลายรูปแบบ สินค้าขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของเมืองจีน และ เลือกซื้อ ผ้ำ
ไหมของเมืองจีน ทีไ่ ม่เหมือนใคร ห่มแล้วอุ่นเวลาหนาว ห่มแล้วไม่รอ้ นรูส้ ึกสบายในหน้าร้อน และสินค้าที่หลายคนรูจ้ ัก
เป็ นอย่างดี สาหรับ บัวหิมะ ทีใ่ ช้รักษาแผลสด ไฟไหม้ นา้ ร้อนลวก หรือแม้ กระทัง่ แต้มสิว แต้มฝ้ า ก็ยังได้

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์
จากนัน้ เดินทางไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์ หรือที่รจู้ กั กันดี ในชื่อดอกไม้หนันซาน ซึ่งเป็ นสวนดอกไม้ที่
สามารถซื้อดอกไม้ สัตว์เลี้ยง เครื่องหิน และอื่นๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
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ตลำดตงเหมิน
จากนัน้ เดินทางไป ตลำดตงเหมิน เป็ นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้ งสินค้าภายในประเทศ ที่นนี้ บั ว่าเป็ นสถานทีท่ ี่
นักท่องเทีย่ วที่นยิ ม เพราะนอกจากที่นจี้ ะเป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งแล้วยังเป็ นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกิน ที่นมี้ ีสินค้า
หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของเล่น ราคาไม่แพง รับรองว่าถ้าใครชอบต่อสินค้า
รับรองว่าสนุกแน่ๆ

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

หลังรับประทำนอำหำรค่ำแล้ว จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ชปรับอำกำศ
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสทู่ ี่พกั Jinjiang Inn Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่สำมของกำรเดินทำง

จูไห่ - จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ – มำเก๊ำ - เดอะเวเนเซี่ยน - สนำมบินมำเก๊ำ - กร ุงเทพฯ
(B/-/-)

รับประทำนเช้ำ ณ ห้องอำหำรทำงโรงแรม

จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์
รูปปั้นฟิชเชอร์เกิรล์ (The Fisher Girl Statue) ซึ่ง
เป็ นอนุสรณ์สถานทีส่ ร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงตานาน
ความรักสุดยิ่งใหญ่ของชายชาวบ้านและเทพธิดาแห่ง
ท้องทะเล ตัง้ อยู่บริเวณอ่าว Xianglu สร้างขึน้ จาก
หินแกรนิต สูงประมาณ 8.7 เมตร มีลักษณะยืน
อย่างสง่างามอยู่บนก้อนหินในทะเล โดยสวมใส่สร้อย
ข้อมือและสร้อยคออันวิจิตรสวยงาม พร้อมทัง้ ถือ
ไข่มกุ ไว้บนศีรษะ ถือได้ว่าเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองจูไห่เลยทีเดียว
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง สู่มาเก๊า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เดอะเวเนเชซี่ยน
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เดอะเวเนเซี่ยน
นาท่านเข้าสู่ เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้ ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้าน อาหาร ถึง 40 แห่งภายใน
เมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาใน ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจ ชอบ
(การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)

สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินมำเก๊ำ
19.00 น.

นำท่ำนลัดฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิ นที่ NX 882

20.50 น.

เดินทำงถึงสนำมบินส ุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
------------------------------------------------------------------------

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หมำยเหต ุ สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป
อัตรำนี้ยงั ไม่รวมค่ำวีซ่ำกรป๊ ุ 1500 บำท ต่อ/ท่ำน และ
ยังไม่รวมค่ำทิปสำหรับ ไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ อัตรำกำรให้ทิป ผูใ้ หญ่ และเด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท
**ขออน ุญำตเก็บทิปที่ส ุนำมบินส ุวรรณภูมิ**
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
*** อัตรำค่ำบริกำรทัวร์น้ ี เป็นทัวร์ที่เข้ำร้ำนช้อปป้ ิ ง ซึ่งร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มี
กำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้กบั นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รจู้ กั คือ บัวหิมะ , หยก , ชำ , กำรนวดฝ่ำเท้ำ ,
ไข่ม กุ , ผ้ำไหม , ฯลฯ ซึ่ ง สนับ สน นุ ค่ ำใช้จ่ำยบำงส่วนให้ท่ ำนได้เที่ ย วในรำคำประหยัด จึ ง เรีย นให้ก ับ
นักท่องเที่ยวท ุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนท ุกร้ำนจำเป็นต้องรบกวนท ุกท่ำนแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ
60 นำที ถึง 90 นำที ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยูก่ บั ควำมพอใจของลกู ค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น หำก
ไม่เข้ำร้ำนช้อปป้ ิ งทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำทัวร์เพิ่มท่ำนละ 1,000 หยวน ***
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อัตรำนี้รวมบริกำร
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินขาไป โดยสายการบินแอร์มาเก๊า ชัน้ ประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง
•
ค่าตัว๋ เครื่องบินขากลับ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า ชัน้ ประหยัดเส้นทาง มาเก๊า–กรุงเทพฯ
•
ค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตรา
ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
•
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
•
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็ นอัตรา ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 และ ท่ำนต้องชำระเพิ่ม หำกสำยกำร
บินมีกำรเรียกเก็บเพิ่ม
•
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•
ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวมบริกำร
•
ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ สำหรับผูใ้ หญ่ และ เด็ก ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดทิปกำรเดินทำง
•
อัตรำนี้ยงั ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศจีน วีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144 ท่ำนละ 1,500บำท
•
ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
•
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ำประเทศจีน *** ในกรณีที่ทำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลิกวีซ่ำกรป๊ ุ แบบ 144
ชัว่ โมง ผูเ้ ดินทำงต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ในกำรทำวีซำ่ เพิ่ม ท่ำนละ 1,800 บำท ***
•
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
•
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•
สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
กำรชำระเงิน
•
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินเต็มจานวน ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทาจองสารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ
•
สาหรับค่าบริการทัวร์สว่ นที่เหลือ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคื นค่าทัว ร์
ทัง้ หมด
กำรยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมด และในการคืนมัดจา ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจานวนการมัดจา
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคื นค่าทัว ร์
ทัง้ หมด
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•
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
•
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
•
เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินที่ทางบริษทั ฯ ได้ทาการจองไว้เป็ นตัว๋ เครื่องบินแบบกรุป๊ ดังนัน้ ที่นงั ่ ทางสายการบินจะจัด
ให้เป็ นโซนกรุป๊ มาให้ ทางบริษทั ฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นงั ่ โซนใหม่ และในบางครัง้ ที่นงั ่ บนเครื่องบน
อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่าง
เต็มที่ เผื่อที่จะได้นงั ่ ด้วยกันกับคนในครอบครัว ทัง้ นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทัว่ กัน และโปรดเข้าใจ
•
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผูร้ ว่ มเดินทำงจอยกรป๊ ุ หน้ำร้ำนไม่ถึง 15 ท่ำน
โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำย ุกำรใช้งำนอย่ำงน้อย 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำงกรณีอำย ุ
หนังสือเดินทำงน้อยกว่ำ 6 เดือนนับจำกวันที่เดินทำง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทำงใหม่ และส่งสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำให้กบั ทำงบริษทั ฯอีกครัง้
หำกมีกำรผิดพลำดทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

