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กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤศจิกำยน 2561 – เดือนพฤษภำคม 2562
วันแรก

สนำมบินดอนเมือง – มำเก๊ำ – เจ้ ำแม่ กวนอิมปรำงค์ ทอง – วัดเจ้ ำแม่ กวนอิม - วิหำรเซนต์ พอลTHE VENETIAN – จูไห่

07.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่จำกบริษทั
Bestfriend Holiday คอยอำนวยควำมสะดวกเรื่ องสั มภำระและที่นั่ง
เหิ นฟ้าสู่ มำเก๊ ำ เที่ยวบินที่ FD 762
เดินทางถึง มำเก๊ ำ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตาบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้ งั หมด 25.8 ตร.กม
ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะ
เชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม
นาท่านเดินทางกลับสู่ มาเก๊า นาท่าน นมัสกำรเจ้ ำแม่ กวนอิมมองทะเลหรื อเจ้ ำแม่ กวนอิมปรำงค์ ทอง สร้างด้วยทอง
สัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดด
เป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือปั้นเป็ นองค์เจ้าแม่
กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้น
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านแวะช็อปปิ้ งร้านขนม ของฝากชื่อดังของ
มาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วดั เจ้ ำแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่
แห่งนี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์ มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อ
กวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทบั ทิมฯลฯ....พาท่านชม วิหำรเซนต์ พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่ งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้
เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่งศาสนาคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก ..
สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วย
สิ่ งอานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิ ดพร้อม
ให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์
ตั้งอยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้ืนที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวม
เอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลาคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านัง่ เรื อ)
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร //จากนั้น นาท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่

10.20 น.
13.45 น.

ค่ำ
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พักที่ FRIEND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันทีส่ อง

จูไห่ - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีห่ นี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้ ำนผ้ำไหม – พระรำชวังหยวนหมิง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั
พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซี ยงหู “จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล” หรื อที่มชี ื่ อ
เรียกว่ ำ “หวีห่ นี”่ เป็ นรู ปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่ งยื่นออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยูร่ ิ มชายหาด ที่
ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสาหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่าภายใน
บริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งน้ าได้มีการนาเก้าอี้ หรื อ ม้านัง่ ซึ่ งทามาสาหรับ 2 คนนัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นา
ท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่ งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่ งเชื่อว่าวัดแห่ งนี้ได้ สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเสมือนวัด
ที่อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อน
คลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้ อยาครอบ
จักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษา
แผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ าร้อนลวก หรื อ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนอง
พองแผลที่โดน ลวกได้ดี หรื อจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานาน
และช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้า จุดด่างดาบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
บริกำรอำหำรกลำงวัน
จากนั้นนาท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ ยะ สัตว์นาโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ ารวย และมีแต่โชค
ลาภ พาท่านสู่ ร้ ำนผ้ ำไหม อิสระตามอัธยาศัย ….
จากนั้นพาท่านชม...พระรำชวังหยวนหมิง แห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นแทน
พระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่
อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาให้สวนแห่งนี้โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้ อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร
มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้น

เที่ยง

ค่ำ

เท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิ่ง
เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหิ นคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนังเจิ้งต้า
กวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ด้ วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ำฮื้อ + ไวน์ แดง ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำที่พกั FRIEND HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
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วันทีส่ ำม

วัดไป๋หลิน - ช้ อปปิ้ งตลำดใต้ ดินก๊ งเป๋ย–มำเก๊ำ – สนำมบินดอนเมือง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั
นาท่านกราบนมัสการสิ่ งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋หลิน หรื อวัดดอกบัวขำว กราบนมัสการเทพเจ้า
แห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลำดใต้ ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติด
แอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบรนด์
เนมชั้นนาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ
ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้ อหมดซึ่ งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง
เนื่องจากสิ นค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตาม
อัธยาศัย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
**อิสระอำหำรเย็นเพื่อสะดวกในกำรช้ อปปิ้ ง**
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

เที่ยง

22.40 น.
00.30+1 น.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ควรเตรียมกระเป๋ำขนำดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลำกได้ เพื่อสะดวกแก่กำรเดินทำง
บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีน่ ั่ง ๆ ละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท
****โปรแกรมกำรเดินทำงสำมำรถสลับปรับเปลีย่ นได้ ***
ทั้งนี้ยดึ ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด
อัตรำค่ำบริกำร *** รำยกำรนีเ้ ป็ นรำยกำรโปรโมชั่น ไม่ มีแจกหมวกกับกระเป๋ำ ***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่

เด็กอำยุ
ตำ่ กว่ำ 18 ปี

พักเดีย่ ว

04-06, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย.61
06-08, 13-15, 20-22 ม.ค.62
01-03, 03-05, 08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 16-18 มี.ค.62
17-19, 23-25, 24-26 มี.ค.62
30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.62
10-12, 11-13, 12-14 พ.ค.62

5,888.-

9,088.-

2,500.-

**รำยกำรนีท้ ำวีซ่ำกรุ๊ปหน้ ำด่ ำนแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่ มคี ่ ำใช้ จ่ำย) หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป หรื อ วีซ่ำหน้ ำด่ ำน
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้ ำจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนต่ ำงเอง**
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีทมี่ ผี ู้ร่วมคณะไม่ ถึง 10 ท่ ำน **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ ำน แต่ มไี กด์ ท้องถิ่น **
**รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน เพื่อโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ชั่ วโมง**
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@ @ อัตรำนีร้ วม @ @
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
- ค่าที่พกั
- ค่าน้ าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
- ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
- วีซ่ากรุ๊ ป แบบ 144 ชัว่ โมง (ของมณฑลกวางตุง้ )
กรณีที่ทำง ตม.จีน ระงับกำรใช้ วซี ่ ำกรุ๊ ป แบบ 144 ชั่วโมง ทำงบริษทั ขอเก็บค่ ำวีซ่ำ ที่เกิดขึน้ ตำมจริ ง และ ทำงบริษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้ ำแจ้ งยกเลิกกำรเดินทำง ทำงเรำขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ ำทัวร์ ไม่ ว่ำกรณีใดทั้งสิ้น)

@ @กรณีลูกค้ ำต้ องกำรใบกำกับภำษี@ @
-

กรุ ณาแจ้งเซลล์ต้ งั แต่การจองและชาระเงิน
ส่ งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผเู ้ สี ยภาษี ที่ถูกต้อง
ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็ จย้อนหลังให้ได้
ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกากับภาษียอ้ นหลังได้
กรณี ลูกค้าทาใบเสร็ จสู ญหายหรื อชารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรำนีไ้ ม่ รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่ ำทิปไกด์ หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง
- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ ำประเทศจีน **ในกรณีทที่ ำงรัฐบำลจีน ประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทำงต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำย ในกำรทำวีซ่ำเพิม่ ท่ ำนละ 1,500 บำท**
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@ @ เงื่อนไขกำรให้ บริกำร @ @

เงื่อนไขกำรจอง ชำระเต็มจำนวนตำมรำยกำรระบุ
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุ บนหน้าตัว๋ เท่ านั้น จึ งไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำกรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรคื นเงิน
ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ ำน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำร เพิม่ เติมสำหรับสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ @ หมำยเหตุ @ @
รายการอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับ ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่ เที่ ยวบางรายการ ไม่ส ามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหากรณี
นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ
ความสุ ขในการท่ องเที่ ยว ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้น มา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศ เนปาล ไนจี เรี ย

ปากีสถาน ศรี ลงั กาและเวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขต
ปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้า
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เขตปกครองพิ เศษมาเก๊ า ต้องยื่น ขอวีซ่ าต่ อสถานทู ตจี นและสถานกงสุ ล จี น กรมการกงสุ ลที่ ป ระจาในต่ างประเทศหรื อ
สานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท
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