*****พรอมนําทานชม The Venetian Hotel*****
บริษัท ฟรีแมน แทรเวล จํากัด ขอเชิญทานเดินทางเยือนฮองกง-มาเกา-เซินเจิ่น
ฮองกง - อิสระชอปปง -สักการะองคเจาแมกวนอิม–วิคตอเรียพอยท – เซิ่นเจิ้น–หมูบานวัฒนธรรม+
ไนทโชว – มาบุญครองเซิน่ เจิ้น – มาเกา - โบสถเซ็นตปอล – วัดเจาแมกวนอิม – เซนาโดสแควร – ฮองกง
¾
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องคเจาแมกวนอิม เพื่อความเปนศิริมงคลและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ หาดน้ําตื้น รีพัลสเบย
วิคตอเรียพอยท ชมทัศนียภาพของเมืองฮองกงที่จุดชมวิว
เมืองเซิ่นเจิ้น ชม หมูบานวัฒนธรรม แลวนําทานชม 2 โชวอันสวยงามยิ่งใหญตระการตา
มาเกา “สวรรคแหงนักเสี่ยงโชค” ..ชมบานเรือนในสไตลโปรตุกีส

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
16.30 น.
08.45 น.
12.45 น.

เย็น

4-7 // 11-14 // 18-21 // 25-28 มิถุนายน 2552
2-5 // 9-12 // 16-19 // 23-26 กรกฎาคม 2552

กรุงเทพฯ – ฮองกง – มาเกา
พรอมคณะกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร S สายการบินไช
นาแอรไลน (CI)เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI644
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ CHEK LAP KOK นําทานผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองและดาน
ศุลกากร แลวนําทานสูท าเรือ เพื่อนั่งไฮโดรฟอยด เดินทางสู มาเกา เมืองที่มีชื่อเสียงทางดานคาสิโน
ระดับโลก เปนที่รูจักกันอยางดี และคุกรุนดวยกลิ่นไอของโปรตุเกส นําทานเขาชมความสวยงามของ
The Venetian Hotel โรงแรมพรอมคาสิโนหรูหราที่เพิ่งเปดใหม และมีชื่อเสียงมากทีส่ ุดใน
ขณะนี้ ขอเชิญทานถายภาพเปนที่ระลึก ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1)
นําทานเขาสูทพี่ ัก FORTUNA HOTEL MACAU (หรือเทียบเทา)

วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

เย็น

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

เย็น

มาเกา - โบสถเซ็นตปอล – วัดเจาแมกวนอิม – เซนาโดสแควร – เซิ่นเจิ้น – หมูบานวัฒนธรรม+
ไนทโชว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม (2)
นําทานชม โบสถเซ็นตปอล โบสถที่มีชื่อเสียงและถือเปนสถานที่สาํ คัญที่สุดของมาเกา ในความเปนจริง
แลวโบสถแหงนี้เปนเพียงซากของสถานที่ซึ่งเคยเปนโบสถเกาแกและโรงเรียนสอนศาสนา ซึ่งสรางขึ้นตน
ศตวรรษที่ 17 แตถูกไฟไหมอยางรุนแรงในป ค.ศ.1835 เพลิงไดเผาไหมจนเหลือเพียงบานประตูและ
ขั้นบันไดเทานั้น และไดรับการบูรณะใหสวยงาม เมื่อป ค.ศ. 1991 จนมีสภาพใหเห็นเชนในปจจุบันนี้
แลวนําทานชม วัดเจาแมกวนอิม เปนวัดใหญและมีความเกาแกมากทีส่ ดุ ในมาเกา สรางขึ้นตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 13 ภายในประดิษฐานองคพระพุทธูปปางนิพพานประทับอยูในดอกบัว และองคเจาแม
กวนอิมในชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางงดงาม และมีโตะหินที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร
เคยใชเปนสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน เมือ่ ป ค.ศ.1844
และชมตนบอนไซที่ดัดเปนรูปตัวหนังสือจีน ซึ่งมีความหมายวา “การมีชวี ิตยืนยาว” และชมตนไมแหง
ความรัก จากนั้นนําทานชอปปงที่ เซนาโดสแควร แหลงชอปปงหรือยานการคาที่มีชื่อเสียงทีส่ ุดในเกาะ
มาเกา แหลงรวมแฟชั่นของที่นี่ นําทานเดินทางสูท าเรือ เพือ่ นั่งเรือเฟอรี่ เดินทางสู เซิ่นเจิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
แลวนําทานสู หมูบานวัฒนธรรม (SPLENDID OF CHINA) นําทานชม การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงาม
จากนั้น นํา ทานชมสิ่งกอสรางจําลองทีส่ ําคัญในประเทศจีน อาทิ พระพุทธรูปบนหนาผา เมืองเลอซาน,
ปาหิน เมืองคุนหมิง, พระราชวังฤดูรอน กรุงปกกิ่ง, กําแพงเมืองจีน กรุงปกกิ่ง, เปนตน เชิญทาน
ถายภาพเปนทีร่ ะลึกไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานชมการแสดงพื้นเมืองอันยิ่งใหญ ที่ใชทั้ง แสง สี และเสียง อันสวยงามตระการตา
นําทานเขาสูทพี่ ัก BEST WESTERN HOTEL (หรือเทียบเทา)
เซินเจิ้น – ชอปปงมาบุญครองเซิ่นเจิ้น – ฮองกง-สักการะองคเจาแมกวนอิมที่หาดน้ําตื้น –
วิคตอเรียพอยท
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม (5)
นําทานสูบริเวณ LOWU CENTRE (มาบุญครองเซิ่นเจิ้น) ซึ่งมีสินคากอปปของแบรนดเนมชื่อดัง
มากมาย อาทิ กระเปา รองเทา นาฬิกา เครื่องเลน iPod ราคาถูกเปนพิเศษ แลวเชิญทานอิสระชอปปง
ไดอยางจุใจตามอัธยาศัย (***การตอรองราคาขึ้นอยูที่ความสามารถของแตละบุคคล) นําทาน
เดินทางโดยรถไฟกลับสู ฮองกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
แลว นําทานลอดอุโมงคใตทะเลสู เกาะฮองกง นําทานสักการะขอพรอันศักดื์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิม เจา
แมทับทิม และเทพเจาแหงโชคลาภ ที่ประดิษฐานอยูที่ หาดน้ําตื้น REPULSE BAY เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกทานและครอบครัว แลวนําทานชมความงามของเกาะฮองกง ดวยการนําสูจุดชมวิว วิคตอเรีย
พอยท ทานจะไดผอนคลายอิริยาบถกับบรรยากาศทีส่ ดชื่นบนยอดเขา และตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ
ของตึกระฟาของฮองกงที่มีประวัติความเปนมาทางดานของโหราศาสตร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7)
นําทานเขาสูทพี่ ัก BP INTERNATIONAL HOUSE HOTEL (หรือเทียบเทา)

วันที่สี่
เชา

***
21.55 น.
23.40 น.

ฮองกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา แบบติ่มซํา ขนมจีบ ฮะเกา ซาลาเปา ณ ภัตตาคาร (8)
เชิญทานอิสระชอปปงที่ยาน จิม ซา จุย (TSIM SHA TSUI) ซึ่งเปนยานชอปปงดังของเกาะฮองกง
หรือชอปปงที่ หางโอเชี่ยนเทอรมินัล แหลงรวมสินคาแบรนดเนม นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก หรือ
ถนนนาธาน มีสินคามากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงสินคาแบรนดฮองกง อาทิ เสื้อผา กระเปา รองเทา
เครื่องใชไฟฟา กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ ตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารเที่ยง และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติฮองกง
ออกเดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชนาแอรไลน เที่ยวบินที่ CI643
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพและประทับใจ...
&&&&&&&&&&&&&&&

หมายเหตุ

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สนใจติดตอสอบถาม
บริษัทฟรีแมนแทรเวล จํากัด
823/33-34 ถนนพรานนก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กทม. 10700
โทรศัพท : 02-8661525 โทรสาร :02-4121056
E-mail : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com
FREEMANTRAVEL CO.,LTD
823/33-34 Phran Nok Road Bangkok 10700 Thailand
Tel : + 66(0) 2866-1525 Fax: 24121056
E-mail : msn@freemantravel.com
Website : www.freemantravel.com

อัตราคาบริการ
BIG Hong Kong Variety

ฮองกง - เซิ่นเจิ้น - มาเกา 4 วัน
กําหนดการเดินทาง

4-7 // 11-14 // 18-21 // 25-28 มิถุนายน 2552
2-5 // 9-12 // 16-19 // 23-26 กรกฎาคม 2552

อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองคู
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญ มีเตียงเสริม
เด็กพักกับ 2 ผูใหญ ไมมีเตียงเสริม

หองพักเดี่ยว จายเพิ่มทานละ

ราคารวมตั๋ว

21,900.20,900.19,900.18,900.-

ราคาไมรวมตั๋ว

บาท
15,900.บาท
14,900.บาท
13,900.บาท
12,900.4,500.- บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง หรือ
*** กรณีที่มีผูโดยสาร จํานวน 10 ทานขึ้นไป แตไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิ์ในการมีมัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามเสนทาง
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
 คาน้ํามันจากสายการบิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ํามัน
อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารทีส
่ ั่งเพิม่ เอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
 สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ
การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 31 วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง
้ หมด
 แจงลวงหนา 14 – 30 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆทานละ 5,000 บาท
 แจงลวงหนา 7 – 13 วัน กอนเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ ทานละ 10,000 บาท
 แจงลวงหนา 3 – 6 วัน กอนเดินทาง จะไมมก
ี ารคืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางสวน
หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
และบริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ อง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน

