19,900.-

กําหนดการเดินทาง 22-25 Oct 2010
วันแรก
กรุงเทพฯ – มาเกา – วัดเจาแมกวนอิม – เจาแมกวนอิมริมทะเล – โบสถเซนตพอล – เซนาโดแสควร - สาวงาม
กลางทะเล– ถนนคูรกั
08.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร E ประตู 3 สายการบินแอรเอเชีย (FD) โดย
มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน
10.15 น. ออกเดินทางสู มาเกา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD3602 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครื่องฟรี (มื้อ
ที่ 1) น้ําหนักกระเปาคนละ 15 กิโลกรัม พรอมทั้งระบุเลขที่นั่งบนเครื่องทั้งไปและกลับ)
13.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติมาเกา นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระ ตรวจเช็คสิ่งของของทาน
เรียบรอยแลว
นําทานสู วัดเจาแมกวนอิม นมัสการเจาแมกวนอิมที่เกาแกที่สุดในมาเกามีอายุราว 600 กวาป นําทานชม เจาแม
กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสรางขึ้นเพือ่ เปนอนุสรณใหกับมาเกา เนื่องในโอกาสที่สงมอบ มาเกาคืนใหกับจีน
เดินทางสู โบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซึ่งมีความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป นําทานสูจุดกําเนิดแหงมาเกา ณ
ซากประตูโบสถเซนตปอล ซึ่งโบสถแหงนี้เคยเปนโรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออก
ไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทําใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขา
ดานหนาที่สงางาม จากนั้นนําทานสู เซนาโดแสควร เซ็นเตอรพอยทแหงมาเกา ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวย
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและชอปปงสินคาที่มี
กระเบื้องเปนลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส
ชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่2)
นําทุกทานเดินทางสูเมืองจูไห โดยรถโคช จากนั้นนําทานชมสัญลักษณเมืองจูไห “หวีหนี่” สาวงามริมทะเล พรอมถายรูป
เปนที่ระลึก ผานถนนคูรัก ถนนเลียบชายทะเลของเมืองจูไห รัฐบาลจึงสรางถนนคูรักเพื่อทําใหจูไหเปนเมืองที่มีทัศนียภาพ
สวยงาม เหมาะกับการเปนเมืองตากอากาศเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

นําทานเขาสูที่พัก CATIC HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สอง วัดไปเหลียน – เซินเจิ้น - ชอปปงหลอหวู – หนาตางโลก Window of the world + Show
เชา

บริการอาหารเชา ณ ที่พัก แบบบุฟเฟต (มื้อที่ 3)
นําทานเดินทางสู วัดไปเหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจาแหงโชคลาภ เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม เพื่อความเปน
สิริมงคล จากนั้นนําทานสู ศูนยสมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ใหทานไดรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให
ทานไดรับบริการนวดฝาเทาโดยไมตองเสียคาใชจาย จากนั้นนําทานสู รานผาไหม เพื่อเรียนรูกรรมวิธกี ารทําผาไหมแท
ของเมืองจีนและใหทานไดชมและเลือกซื้อไวเปนของฝากของขวัญ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นําทานเดินทางสูเมืองเซินเจิ้น นั่งรถชมเมืองเซินเจิ้น จากนั้นนําทานเดินทางสูที่ชอปปงสินคาราคาถูกแหลงใหญของเซินเจิ้น
“LOWU CITY” คนไทยรูจักในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินคามากมายเปนหมวดหมู อาทิเชน กระเปากอปปแบรนดเนม,
นาฬิกา, รองเทา, เสื้อผา, ของเลนเด็ก ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากสําหรับคนที่ทานรักและตัวทานเอง ตามอัธยาศัย นําทาน
ชมรานผีเซี๊ยะเปนสัตวมงคลประเภทเรียกทรัพย นําโชคลาภมาใหกับผูบูชา ในเมืองจีน เพื่อใหทุกทานไดชม ผีเซี๊ยะ ของดี
เมืองจีน ที่ชาวจีนใหความเชื่อถือศรัทธาเปนอยางมาก
นําทานเดินทางมุงสูหนาตางโลก Window of the world ทองเที่ยวไปทั่วโลกกับการณจําลองสถานการณที่สําคัญ อาทิเชน
แกรนดแคนยอน นครวัดนครธมของกัมพูชา โอเปราเฮาสของ ออสเตรเลีย พรอมดูสุดยอดโชวการแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการทาง
อารยธรรมของมนุษย (Crossing the Century) ตั้งแตยุคกรีกโบราณจนถึงยุคปจจุบัน โดยใชนักแสดงมากกวา 1,000 ชีวิต ใน
เวทีที่จุผูชมไดมากกวา 10,000 ที่นั่ง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 5)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก century plaza hotel หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม ฮองกง - วิคตอเรียพีค – รีพัลสเบย – วัดหวังตาเซียน – Avenue Of Star- A Symphony of Lights - ชอปปงนา
ทาน
เชา

บริการอาหารเชา ณ ที่พัก แบบบุฟเฟต (มื้อที่ 6)

เที่ยง

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู ฮองกง โดยรถโคช ซึ่งไดรับการขนานนามวา เปนเสนหแหงตะวันออกของฮองกง แตมี
ความหลากหลาย มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่นาสนใจ นําทานเดินทางสู วิคตอเรียพีค เพื่อขึน้ ชมวิวบนเขาวิคตอเรีย
พีค ชมความงามของอาวฮองกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮองกง แลวนําทานสู รี
พัลสเบย Repulse Bay หรืออาวน้ําตื้น ซึ่งชื่ออาวนี้ไดมาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณอาวอาว
ดานนี้เปนอาวน้ําตื้น ซึ่งไดรบั ความนิยมจากคนฮองกงเองที่มาเที่ยวพักผอน ซึ่งดานหนึ่งของอาวมีวัด พระพุทธรูปและ
เทพเจาตางๆ กอสรางประดิษฐานไวมากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจาสมุทร เทพ
เจาแหงโชคการงาน พระกาฬเทพเจาแหงความมั่งคั่ง มีเทพแหงวาสนา เทพแหงดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการ
เสี่ยงทายดวยดายแดง และอธิษฐานดวยการลูบคลําหินกอนกลมอยางตั้งใจ อิสระทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
อัธยาศัย
จากนั้นนําทานชมศูนยอัญมณีแหงฮวงจุย ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบอัญมณี และเครือ่ งประดับเพื่อ
เสริมบารมีปรับฮวงจุยเหมาะอยางยิ่งสําหรับผูทําการคาและนักธุรกิจ ใหทุกทานไดเลือกชมและเลือกซื้อเปนของฝากแด
คนที่ทานรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)

จากนั้น นําทานนมัสการ เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกง เทพซึ่งขึ้นชือ่ ใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและ พบกับผูคนมากมายที่นําธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่องความรัก
ไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ
นําทานชม Avenue Of Star ทานจะไดพบกับรอยประทับมือของบุคคลทีม่ ีชื่อเสียงและเปนแรงบันดาลใจของโลก
ฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหวย, จางมานอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหยว ยังไมรวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ไดประทับ
รอยมือลงบนพืน้ ซีเมนต ตอดวยนําทานชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรยเริ่มตนในเวลา 20.00 น. ทุก
ค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงถาวรที่
ยิ่งใหญที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟาสําคัญตาง ๆ ที่ตั้งอยูสองฟากฝงของอาววิคตอเรียโดยบนดาดฟา
ของตึกเหลานีจ้ ะประดับประดาดวยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆแสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศอันคึกคักของฮองกง จากนั้นพาทานเขาสู Duty Free Shopping Center จําหนายสินคาแบนดดังตางๆ ใน
ราคาถูกสุดๆ และ ใหทานไดอิสระชอปปง ยาน ถนนนาธานอยางจุใจ ( อิสระอาหารมื้อเย็นเพื่อความสะดวกและ
อิสระในการชอปปง)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก century plaza hotel หรือระดับเทียบเทา
วันที่สี่ มาเกา - เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม – โบสถเซ็นปอล – เซนาโดแสควร - THE VENETIAN MACAO
RESORT
เชา

บริการอาหารเชาสไตลชาวฮองกง แบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 ) บริการทานดวยโจกหอมกรุน ขนมจีบ
ซาลาเปา อันออนนุม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรตนตําหรับกวางตุงแท หลังทานอาหารเชานําทานเดินทางสูทาเรือเฟอรรี่นํา
ทานเดินทางสูมาเกาดวยเรืออันทันสมัยและสะดวกสบายผาพิธีตรวจคนเขาเมือง
หลังรับประทานอาหาร พรอมนําทุกทานเดินทางสู THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6
ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให
ความบันเทิง และสถานที่ ชอปปงที่แกรนดคาแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมชือ่ ดังมากมายกวา 350 รานคา ทาน
ลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ไดที่ภัตตาคารกวา 30 แหง นอกจากนีท้ านสามารถนั่งเรือกองโดลาลองไปตามคลองเว
นิชภายในโรงแรม (คาบริการไมรวมอยูในราคาทัวร) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยูทงั้ หมด 4 โซนใหญ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
13.00 น. สมควรแกเวลา นําทุกทานเดินทางสูสนามบินมาเกา
14.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพโดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3603
15.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ราตรีสวัสดิ์

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ผูใหญ พักหองคู

22-25 ตุลาคม 53

19,900.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (2+1)
มีเตียง
ไมมีเตียง
19,900.18,900.-

พักเดี่ยว จายเพิ่ม
4,500.-

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผี ูรวมคณะไมถึง15 ทาน**
** ราคาดังกลาวเปนราคาพิเศษ งดแจกของกํานัลทุกชนิด อาทิ กระเปาทุกรูปแบบ**
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
**กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทาน
 คาอาหารที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาวีซาจีน หนังสือเดินทางสัญชาติไทย
 คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
 คาทิปไกดทองถิ่นมาเกา และ ฮองกง 10 เหรียญฮองกง หรือ 50 บาท ตอ วัน ตอ 1 ทาน และคนขับรถ 10 เหรียญฮองกง หรือ 50 บาท
ตอ วัน ตอ 1 ทาน (วันละ 20 เหรียญฮองกง หรือ 100 บาท) /คาทิปไกดทองถิ่น เซิ่นเจิ้นและจูไห 10 หยวน ตอวันตอ 1 ทานหรือ 50
บาท ตอ วัน ตอ 1 ทาน (วันละ 20 เหรียญฮองกง หรือ 100 บาท) เชนกัน
 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เอกสารใชในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย
ณ วันเดินทาง
เงื่อนไขการใหบริการ
1. กรุณาจองลวงหนา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคาเสียหาย ทานละ 5,000 บาท
2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 13 วัน เก็บคาเสียหาย 50% ของราคาทัวร
2.2 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด
3 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ
และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงิน หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยและประเทศ
ที่เดินทางไปทองเที่ยว ปฏิเสธการเขา–ออกเมือง ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาใชจายใดๆ แกทาน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศและ
จากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน
 รายการทองเทีย่ วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
 บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา
การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเที่ยว
ติดตอสอบถามไดที่ บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด
02-866-1525

