มาเก๊ า เซินเจิน้ ฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า NX
*** เนื่องจากตั้งแต่ 20กันยายน-31ต.ค. 2560 มีการยกเลิกวีซ่าหน้ าด่ านแบบกรุ๊ป 144ชม.ต้ อง
เก็บเอกสารเพิม่ เติม (ค่าใช่ จ่าย 1,500.-บาท ต่ อท่ าน 4วันทาการ) สาหรับท่ านที่มีการทาจองเข้ า
มาในช่ วงเวลาดังกล่าว***
วัน
1
2
3
4

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – มาเก๊า – เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-ร้านผ้าไหม –ร้านหยก – ร้านบัวหิมะ-สวนดอกไม้
ฮอลแลนด์ –Sea World ชมโชว์น้ าพุ –เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่ง+
ไวน์แดง
เซิ้นเจิ้น – ฮ่องกง –วัดแชกง- Jewelry Factory -ฮ่องกงดิสนีย ์
แลนด์
ฮ่องกง-มาเก๊า- วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์
ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน-กรุ งเทพฯ

เช้ า

เที่ยง

คา่

โรงแรมที่พัก
FX HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

✈

X

O

O

O

O

FX HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

O

O

X

PANDA HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

O

O

✈

กาหนดวันเดินทาง:
ตุลาคม : 26-29 ต.ค. 60

15,999.-

พฤศจิกายน : 02-05,09-12,16-19,23-26 พ.ย. 60

15,999.17,999.19,999.-

ธันวาคม : 14-17 ธ.ค. 60
ธันวาคม : 07-10 ธ.ค. 60
ไฮไลท์ .....ราคาทัวร์ สบายกระเป๋า
1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort
3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่ า ที่มาเก๊ า วัดแชกง ที่ฮ่องกง
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4. Sea World City หนึ่งในแลนด์ มาร์ คของเมืองเซินเจิ้น
5. ตื่นเต้ นกับเครื่ องเล่ นใหม่ล่าสุ ด Iron Man Experience
6. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์ แดง
**หมายเหตุ:1. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท่านละ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริ ป (หรื อ200หยวน) ส่วนหัวหน้า
ทัวร์ข้ นึ อยูก่ บั ควมพึงพอใจในการให้บริ การ**
2. ราคาเด็กต่ากว่า 18 ปี เก็บเพิม่ จากค่าทัวร์ขา้ งต้น 3,500 บาท/ท่าน
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – เซินเจิน้
09.00 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานสนามบินสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สาย
การบินแอร์มาเก๊าโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั
ท่าน

11.35 น.

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX885

12.15 น.
15.25 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศ

16.00 น.

ไทย 1 ชั่วโมง)นาท่านเดินทางสู่ตวั เมือง มาเก๊า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจ ในอดีต
มาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม
จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับชาวจีน
และมาสร้า งอาณานิ ค มอยู่ใ นแถบนี้ ที่ส าคัญ คื อ ชาวโปรตุเ กสได้น าพาเอาความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลาง
เอเชีย” มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีต
มาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธีส่ง
มอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเศษของ
จีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
เดินทางสู่เซินเจิ้นโดยเรื อเฟอรี่ ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดิน
ประมาณ 1 ชม. เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็ นเพียงหมู่บา้ นชาวประมงธรรมดาอยูใ่ นมณฑลกวางตุง้
ตัวเมื อ งเซิ นเจิ้นได้รับ การวางระบบผัง เมื อ งอย่างดี มีสภาพภู มิ ทศั น์ และสภาพแวดล้อ มที่เป็ นระเบีย บ
สวยงาม “เมื อ งเซิ นเจิ้น” ซึ่ งเป็ นเมื อง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมื อ ง
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เศรษฐกิจการค้าที่สาคัญของจีนทางตอนใต้และเป็ นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

FX HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง เซินเจิน้ -ร้ านผ้ าไหม –ร้ านหยก – ร้ านบัวหิมะ-สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ –Sea World ชมโชว์ น้าพุ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

กลางวัน

นาท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจัก
วาล บัวหิมะ ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ า
ร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพือ่ ป้องกันผิว
ไหม้เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นา
ท่านชม ร้ านผ้ าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส นา
ท่านชม ร้ านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็ นของฝาก หรื อเป็ นของที่ระลึกแด่ตวั
ท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

เดินทางสู่ สวนดอกไม้ ฮอลแลนด์ (The Flower Town In Holland) เมืองจาลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือน
ประเทศฮอลแลนด์ ได้ออกแบบและสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยม
ออกแบบ ก่ อ สร้างเป็ นกลุ่ ม อาคารถนนคนเดิ น และกาลังเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวแห่ งใหม่ ให้ท่านได้ชม
ดอกไม้จาลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ท่านสามรถถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิว
ลิปจาลองประจาชาติฮอลแลนด์ ...จากนั้นเดินทางไป Sea World City หนึ่ งในแลนด์มาร์คของเมืองเซิ น
เจิ้น ชมพระอาทิตย์ตกดิ นบนเรื อ "หมิง ฮัว" เรื อ เคยเป็ นที่รู้จกั ในชื่อ เดิ ม คือ "Anceevilla" และต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น "หมิง ฮัว" โดยคนจีนที่ซ้ื อเรื อนี้ มาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ของเซิ นเจิ้น มีการแสดง
โชว์น้ าพุอ ัน แสนสวยงามเวลาประมาณ 20.00น. และเพิ่ม ความหลากหลายของกิ จกรรมสันทนาการ,
ร้านอาหารและร้านค้าปลี กที่ล้อมรอบ ซี เวิล ด์พลาซ่ าเปลี่ ยนโฉมหน้าเป็ นศูนย์กลางความบันเทิงใหม่
สาหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว การออกแบบที่มีรูปแบบเหมือนคลื่นและเส้นทางคดเคี้ยว,
การสร้างความรู ้สึกแตกต่างจากผูเ้ ข้าชม

คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์ แดง

ที่พัก

FX HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม เซิ้นเจิน้ – ฮ่ องกง –วัดแชกง- Jewelry Factory -ฮ่ องกงดิสนีย์แลนด์
เช้ า
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นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง (โดยรถไฟ ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านสู่ วัดกังหัน หรื อ วัดแช
กง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุมากกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพือ่ เป็ น
อนุสรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึ่ง เป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทาง
ภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้คนทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้
ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสาเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาโชค
ที่ต้งั อยูใ่ นวัดเพือ่ จะได้หมุนเวียนชีวติ ของเราและครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชค
ลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ายและไม่ดี
ออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่ องการ
ออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่ งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ แห่ งนี้
เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุ กสนานมากมายเป็ น
สวนสนุกและรี สอร์ทระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา ล่าสุดดินแดนที่เพิ่งเปิ ดตัว MYSTIC POINT
เมื่อปลายพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโซนให้เป็ นลักษณะของโซนแห่ งความลึกลับและพิศวง เน้นจุด
หลักที่เครื่ องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่ งเทวนิ ยายรอให้ท่านพิสูจน์ไ ป
สัมผัสแล้ว “กริ ซลียก์ ลั ช” (GRIZZLY GULCH) สร้างสรรค์พิเศษสุ ดเฉพาะฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ เปิ ดโลก
ตะวันตก ผจญภัยหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มันส์ ไม่เหมือนใคร กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน
อเวย์ มายน์ คาร์ส ” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะให้แน่นครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลาย
ทิศทางรายรอบด้ว ยแดนเถื่ อ นแปลกตาเลี้ ยวเลาะผ่านโตรกธาร น้ าพุร้อ น “ ไกเซอร์ กัล ช” (GEYSER
GULCH) ที่พวยพุ่งสะเทือนทัว่ ทั้งพื้นดินแล้วมาเยีย่ มบ้านช่างตีเหล็กหลบสายน้ าที่สาดส่ าย และร้านของ
แห้งที่กลายเป็ นร้านของเปี ยก ร่ วมเฮฮาจ้องหาเพื่อนใหม่ เล็งให้แม่น แล้วพ่นสายน้ าจากเครื่ องสู บลมของ
ช่างตีเหล็ก สนุกสนานกันแบบเย็นฉ่ า จากนั้นพบกับการต้อนรับแบบไวลด์ เวสต์ กับเพื่อนที่แสนวิเศษ มิก
กี้, มินนี่, ชิพ แอนด์ เดลในชุดเสื้อผ้าน่ารักและสองเพือ่ นดิสนีย ์ กรี ซลีย ์ หมีนอ้ ยโคด้า และเคไนย์ ดินแดนที่
ยิง่ ใหญ่เหนื อคาบรรยายอีกที่หนึ่ งที่ไม่ควรพลาด “ทอย สตอรี่ แลนด์” (TOY STORYLAND) ธีมแลนด์
จากดิสนียพ์ คิ ซาร์สาหรับเด็กทุกวัย เมื่อเหล่าของเล่นออกมาสนุกสนาน ระวัง! ปฏิบตั ิการร่ วมกับกองกาลัง
ของแอนดี้ ทอยโซลเจอร์ พาราชูต้ ดร๊ อป (TOY SOLDIER PARACHUTE DROP) ทิ้งดิ่งจากความสู ง 25
เมตร ดิ่งพสุธาร่ อนจากเวหาสู่พ้นื โลก,แล้วร่ วมวิง่ ไล่งบั หาง ส่ายหัว ส่ายหางโยกกันหัวหมุน กับ สลิ้งกี้ด๊อก
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สปิ น (SLINKY DOG SPIN), กรี๊ ด!สุ ดเสี ยง หวาดเสี ยว อะดรี นาลีนกระฉู ด บนรางรู ปตัว U ที่ความสู ง 27
เมตร กับโคสเตอร์ อาร์ ซี เรเซอร์ (RC RACER)นอกจากนี้ ท่านสามารถเล่ นเครื่ อ งเล่นอันทันสมัยและ
สนุกสนาน อีก 4 โซน โซนแรก “เมนสตรี ท ยู เอส เอ” (MAIN STREET USA) ก้าวเข้าสู่ ความมีชีวิตชีวา
เทศกาลเฉลิมฉลองของอเมริ กนั ทาวน์ สนุ กสนานไปกับ ไฟลท์ออฟ แฟนตาซี พาเหรด 2 รอบของทุกวัน
ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายสนุ กกับรถไฟไอน้ าโบราณรอบสวนสนุ ก
โซนที่สอง“ทูมอร์โรว์แลนด์” (TOMORROW LAND) ตื่นเต้น สนุ กสนาน เหาะทะยานผ่านห้วงอวกาศ
อันมืดมิดไปกับโรลเลอร์โคสเตอร์ “สเปซเมาท์เท่น” (SPACE MOUNTAIN) และ“บัซไลท์เยียร์ แอสโทร
บลาสเทอร์ ” (BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS) เครื่ องเล่นที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู ้ผรู ้ ุ กราน
พร้อ มเก็บคะแนน ORBITORN เครื่ อ งเล่ นขับยานอวกาศ โซนที่สาม “แฟนตาซี แลนด์” (FANTASY
LAND) ดื่มด่ าไปกับโลกแห่ งเทพนิ ยาย พบกับเจ้าหญิง ณ ปราสาทเจ้าหญิงนิ ทรา สนุ กกับเมืองเทพนิ ยาย
ล่องเรื อตามเรื่ องราวรอบโลกที่ “อิทส์ อะ สมอล เวิล์ด” (IT’S A SMALL WORLD) ประทับใจไปกับการ
แสดงแบบบรอดเวย์ ที่ “Mickey and the Wondrous Book” โซนสุ ดท้ายโซนที่สี่ “แอดเวนเจอร์แลนด์”
(ADVANTURE LAND) ดินแดนแห่ งการผจญภัยอันน่ าตื่นเต้นสัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่ า
ลึกลับของเอเชียและแอฟริ กาในดินแดน “จังเกิล ริ เวอร์ ครู ซ” (Jungle River Cruise) ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะ
เริ่ มต้นการผจญภัยบนเรื อ สารวจที่ล่ องไปตามแม่น้ าสายใหญ่หัวใจหลักของแอดเวนเจอร์ แลนด์ผ่านป่ า
ลึกลับที่ทุกโค้งน้ าจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยูเ่ พื่อสร้างความสนุ กให้กบั ผูท้ ี่เข้าไป
เยือนไม่ว่าจะเป็ นฝูงช้างที่เล่นน้ าอย่างสนุ กสนานตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิ ด, Tarzan’s
Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน ช่วงก่ อนสวนวนุ กจะปิ ด ประมาณ 20.00น. ท่านจะได้พบกับโชว์
ดอกไม้ไฟอันยิง่ ใหญ่ตระการตาซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของดิสนียแ์ ลนด์ Disney in the Stars
เย็น

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

ที่พัก

PANDA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ ฮ่ องกง-มาเก๊า- วัดอาม่ า-เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล – โบสถ์ เซ็นต์ ปอล – เซนาโด้ สแควร์ - เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเรื อเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านชม วัดอาม่ า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่

ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สาหรับนักท่องเที่ยวสาหรับวัดแห่งนี้ต้งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล
ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ทอี่ านวย เนื่องจาก
สถานที่แห่งนี้ต้งั อยูร่ ิ มเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุม้ ประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยงั
มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่
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ได้มีการสร้างเพือ่ ถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม จากนั้นผ่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล รู ปองค์เจ้าแม่กวนอิม
สัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่องใน
โอกาสส่งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน .... จากนั้นนาท่ านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊ า ขนมทาร์ ตไข่ และทอง
พับห่ อสาหร่ ายที่ขนึ้ ชื่ อ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านมายัง ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี
1835 ทาให้วทิ ยาลัยเซนต์ปอลที่อยูต่ ิดกับโบสถ์ ก็กลายเป็ นซากด้วยเช่นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์เดอี
เดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็ นโบราณสถานที่ยงั หลงเหลืออยูข่ องวิทยาลัยเซนต์ปอลคือ
ประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยของตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสูตร
การศึกษาไว้อย่างพิถีพถิ นั ขณะที่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองมา
เก๊า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็ นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วย
สถาปั ตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอย
มากมาย....จากนั้นเดินทางต่อที่ The Venetian Resort โรงแรมสุดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส
ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัมผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจาลองเสมือน
จริ งภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดัง
ให้ท่านได้สมั ผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง เพือ่ ลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนม
หลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอน
โดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม
หรื อจะ เสี่ ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไป
ภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุ ภาพ)

เย็น

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย.....เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง

19.26 น.

ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX882

19.00 น.
21.26 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิรู้ลืม

21.00 น.
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**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเป็ นสาคัญ**
“ราคาทัวร์ สาหรับคนไทยเท่ านั้น /ไม่ มีราคาเด็ก”

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดี่ยว

ตุลาคม : 26-29 ต.ค. 60
พฤศจิกายน : 02-05,09-12,16-19,23-26 พ.ย. 60
ธันวาคม : 14-17 ธ.ค. 60
ธันวาคม : 07-10 ธ.ค. 60

15,999.15,999.17,999.19,999.-

19,999.19,999.21,999.23,999.-

4900.4900.4900.5900.-

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ นเจิ้น)กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิ มะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม,
หยก ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้า
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300
หยวน / คน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้อ งดาเนิ นก่ อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดิ นทาง
เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
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** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
7.ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชัว่ โมง (ไม่สามารถทาคืนได้ในกรณี ลูกค้าที่มีวซี ่าอยูแ่ ล้วและสาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
กรณี ที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิ ด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ปแบบ 144 ชัว่ โมง เพื่อเข้าเซิ นเจิ้นและจูไห่ ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตาม
จริ ง และทางบริ ษทั ฯขอ สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณี ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่า
ทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น)
อัตรานี้ไม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
6. ค่าทิปสาหรับคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน (ประมาณ 200 หยวน )
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาท(ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้ว
เท่านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วัน
ทาการ)
2.การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้เรี ยบร้อยก่อน
กาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
เงื่อนไขการให้ บริการ
1.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
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2.บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถควบคุม
ได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4.บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6.เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการ
บินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณี ใดๆ
6. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไ ว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริ ษทั ทาธุรกิ จเพื่อ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลู กค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ อ งกงโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือ ง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลู กค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1.ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทาง
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บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ อ งบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2.ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3.หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4.นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กาหนด เช่น ต้อง
เป็ นผูท้ ี่มี ร่ างกายแข็งแรง และช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ นได้อ ย่า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่เ ครื่ อ งบิน มี ปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตู ฉุกเฉิ นได้
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว (Single) และห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่าน
จานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่ อ งจากเป็ นสิ ท ธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ ง อยู่เหนื อ การควบคุ มของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว่างการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี
ที่ผูร้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ งของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดิ นทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี
การปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี
การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ
ดังกล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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