กําหนดการเดินทางวันที่: 24-26 ตุลาคม 2553
วันแรก
08.00 น.
10.15 น.
13.50 น.

ค่ํา

วันที่สอง
เชา

ราคา 17,900 บาท

สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเกา – จูไห – ตลาดกกเปย –พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคานเตอร E สายการบินแอรเอเชีย โดยมี
เจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูมาเกา โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD3602 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
เดินทางถึงเมืองมาเกา ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล อาณาเขต
ติดกับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวย
คาบสมุทรมาเกา, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานขาม
ดานสู เมืองจูไห ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน
“เมืองมหัศจรรย แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) นําทานสู ตลาดกกเปย ซึ่งเปนแหลงชอปปงที่มี
ชื่อของเมืองจูไห อิสระชอปปงตามอัธยาศัย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา ฯลฯ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู เปาฮื้อ+ไวนแดง หลังอาหารนําทานเขาชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแหงนี้
ถูกสรางขึ้นแทนพระราชวังใหมหยวนหมิง ณ กรุงปกกิ่งพระราชวังแหงนี้ ถูกสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ ใจกลางของ “ภูเขาชิลิน”
ในเมือง “จูไห” ทําใหสวนแหงนี้โอบลอมดวยขุนเขาที่เขียวชอุม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีขนาดเทากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง สิ่งที่ทําใหสวน “หยวน หมิง หยวน แหงใหม” มีความแตกตางกับสวนเกาที่
ปกกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เปนศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน “สวน หยวน หมิง หยวน ใหม” จึงถือไดวา
เปนสถานที่ทองเที่ยวซึ่งจําลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร มีคุณคาทั้งในแงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธุรกิจการ
ทองเที่ยว สวนนี้ไดเปดใหบุคคลเขาชมตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ ค.ศ.1997 เปนตนมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ดาน ดานหนา
เปนพื้นที่ราบ สิ่งกอสรางตางๆ สรางขึ้นเทาของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกวา 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู สะพานขามธารทอง
ประตูตากง ตําหนักเจิ้งตากวางหมิง สะพานเกาเลี้ยว พรอมชม อลังการโชวระดับ V.I.P. ซึ่งประกอบดวยการแสดงชุด
ตางๆ อาทิ เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเลนตางๆ อีกมากมาย ทั้งสนุกสนานและ
ไดรับความรู … นําทานเขาสูที่พัก CATIC HOTEL หรือระดับเทียบเทา
จูไห – วัดไปหลิน – หวีหนี่ – มาเกา – THE VENETIAN
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก แบบบุฟเฟต หลังอาหารนําทานเดินทางสู วัดไปเหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจาแหง
โชคลาภ เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม เพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นนําทานสู ศูนยสมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ใหทาน
ไดรับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งใหทานไดรับบริการนวดฝาเทาโดยไมตองเสียคาใชจาย จากนั้นนํา
ทานชมสัญลักษณเมืองจูไห “หวีหนี่” สาวงามริมทะเล พรอมถายรูปเปนที่ระลึก ผานถนนคูรัก ถนนเลียบชายทะเลของเมือง
จูไห รัฐบาลจึงสรางถนนคูรักเพื่อทําใหจูไหเปนเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม เหมาะกับการเปนเมืองตากอากาศเมือง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

12.00 น.
14.10 น.
16.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานแวะชมสินคาพื้นเมืองของจีนที่ รานผาไหม ใหทานไดเลือกซื้อสินคา
ที่ผลิตจากผาไหม สมควรแกเวลานําทานขามดานสู มาเกา ดินแดนแหงการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเกา มี
ภาพความงามแหงศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกใหไดชื่นชม และยังมีมนตเสนหแหงความเชื่อและศรัทธา
ทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน กวาจะเปนชื่อ “มาเกา” มีที่มาจาก “อามา” องคเทพธิดาแหงทอง
ทะเลผูศักดิ์สิทธิ์ ตามตํานานเลาสืบตอกันมาวา “อามา” มีพระนามเดิมวา “หลิงมา” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอ
ตองการขามฝงมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอาเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชรา
คนหนึ่งซึ่งเปนเพียงเรือลําเล็กๆ ที่ยอมใหหลิงมา โดยสารมาดวย ในระหวางที่เรือลองอยูกลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอยาง
รุนแรงทําใหเรือหลายลําตองอับปาง แตดวยปาฏิหาริยในคําสั่งฟาของหลิงมาทําใหเรือที่เธอโดยสารมา เขาถึงฝงไดอยาง
ปลอดภัย ทันทีที่หลิงมา กาวเทาขึ้นสูฝง เธอก็ลอยขึ้นไปบนฟาและหายลับไป ชาวประมงทัง้ หลายตางเชื่อกันวาเธอ คือ องค
เทพธิดาแหงทองทะเล นับตั้งแตนั้นดินแดนแหงนี้ก็ไดรับการขนานนามวา “อาวของ อามา” หรือ “อา-หมา-เกา” ที่เพี้ยนเสียง
มาเปน “มาเกา” ในปจจุบัน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THE VENETIAN โรงแรม
หรูระดับ 6 ดาว เชิญทานสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแหงใหมของเอเชีย ภายในพรอมสรรพดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ใหความบันเทิง และสถานที่ชอปปงที่แกรนดคาแนลชอป พบกับรานคาแบรนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ใหทานได
สัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหงเพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่นชอบ ทานสามารถนั่งเรือกองโดลาลองไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรม (คาบริการไมรวมอยูในราคาทัวร) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานกลับเขาสูที่พัก THE VENETIAN
มาเกา – เซนตปอล – เซนาโดสแควร – เจาแมกวนอิมริมทะเล – วัดเจาแมกวนอิม – กรุงเทพ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร Café Deco (ภายในโรงแรม) หลังอาหารนําทานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกส
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหกับมาเกา เนื่องในโอกาสที่สงมอบ มาเกาคืนใหกับจีน จากนั้นนําทานสู วัดเจาแมกวนอิม
นมัสการเจาแมกวนอิมที่เกาแกที่สุดในมาเกามีอายุราว 600 กวาป นําทานเดินทางสู โบสถเซนตปอล โบสถเกาแกซ่งึ มี
ความงดงามตามสถาปตยกรรมยุโรป นําทานสูจุดกําเนิดแหงมาเกา ณ ซากประตูโบสถเซนตปอล ซึ่งโบสถแหงนี้เคยเปน
โรงเรียนสอนศาสนาแหงแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ตอมาในป ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรงทํา
ใหโบสถเซนตปอลคงเหลือแคเพียงบานประตูและบันไดทางเขาดานหนาที่สงางาม จากนั้นนําทานสู เซนาโดแสควร เซ็น
เตอรพอยทแหงมาเกา ซึ่งโดดเดนดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตลโปรตุเกส
อิสระใหทานไดเดินเที่ยวและชอปปงสินคาที่มีชื่อเสียงและสินคาแผงลอยมากมาย
นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติมาเกา
ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพ โดย สายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD3603
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ…



อัตราคาบริการ

ผูใหญ
พักหองละ 2 ทาน

24-26 ตุลาคม 53

17,900 บาท

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักรวมกับผูใหญ
มีเตียง+1 ผูใหญ มีเตียง+2 ผูใหญ ไมมีเตียง+2 ผูใหญ

17,900 บาท

17,900 บาท

16,900 บาท

** ราคาดังกลาวเปนราคาพิเศษ งดแจกของกํานัลทุกชนิด อาทิ กระเปาทุกรูปแบบ**

พักเดี่ยว

6,000 บาท

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เสนทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ และคาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
**กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง
 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 ทาน
 คาอาหารที่ระบุในรายการ
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาวีซาจีน หนังสือเดินทางสัญชาติไทย (แบบกรุป)
 คารถรับ-สงและนําเที่ยวตามรายการ
 หัวหนาทัวร นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
 ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา คามินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากตองการสั่งเพิ่มกรุณาแจงหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติหรือตางดาว
 คาทิปไกดทองถิ่นมาเกา-จูไห 10 เหรียญฮองกง / หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ตอ วัน ตอ 1 ทาน และคนขับรถ 10 เหรียญฮองกง /
หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ตอ วัน ตอ 1 ทาน (3 วัน รวมเปน 60 เหรียญฮองกง หรือ 300 บาท)
 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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 หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจ
เรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT จะไมมีการคืนเงิน หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศและ
จากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน
 รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความลาชา
การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและความสุขในการทองเที่ยว

ติดตอสอบถามไดที่ บริษท
ั ฟรีแมน แทรเวล จํากัด
02-866-1525

