บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ซอยมหำดไทย ถ.ลำดพร้ ำว122 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุ งเทพฯ 10310
โทร : 02-5422177, 02-5422179, 086-4800680 แฟ็ กซ์ : 02-5422451
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

โปรแกรมเที่ยวสุดคุ้ม!!!

ชมโชว์ตระการตาที่ พระราชวังหยวนหมิง
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์ แดง
ช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินกงเป่ ย เซนาโด้สแควร์
โปรแกรมทัวร์
วันแรก
09.00 น.
11.50 น.
15.35 น.

HKL8

สุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่
(อาหาร - / - / คา่ )
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์ เตอร์สายการบิ น แอร์ มาเก๊า แถว N ประตู 5 เจ้าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวกในการเช็คอิ น และโหลดสัมภาระ
เดิ นทางโดยสายการบิ น แอร์ มาเก๊า เที่ ยวบิ นที่ NX885 นาท่ านเหิ รฟ้ าสู่มาเก๊า บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงท่าอากาศยานมาเก๊า หลังจากผ่านด่านศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับ
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จากนั น้ นาท่ านเดิ นทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองจูไห่ เมือง 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิ จพิ เศษของจีน ซึ่ งตัง้ อยู่
ทางชฃายฝั ง่ ตอนใต้ ข องประเทศจี น จูไห่ ยงั ได้รบั การยกย่อ งให้เป็ น เมือ งดีเด่ น ในด้านการพัฒ นา
สิง่ แวดล้อมของโลก ด้วยความทีเ่ ป็ นเมืองขึน้ ชื่อเรือ่ งสะอาด ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม

ค่า

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั ที่พกั : Zhuhai Silver Art Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง

Lover Road – หวีหนี่ – วัดไป่ เหลียน – ศูนย์การแพทย์จีน – ร้านหยก – ศูนย์ผา้ ไหม – พระราชวัง
หยวนหมิ ง – ชมโชว์ราชวงศ์ชิง - ตลาดกงเป่ ย
(อาหาร เช้า / กลางวัน / เย็น)
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งจูไ ห่ โดยรถโค้ช จากนั น้ เดิน ทางสู่ Lover
Road ถนนสายโรแมนติกทีท่ อดยาวตามอ่าวรูปพระจันทร์เสีย้ ว ความ
ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ริมถนนสายนี้ถูกตกแต่งให้เป็ นสวนหย่อม
พักผ่อน โดยมีเก้าอี้สาหรับนัง่ ได้ 2 ท่าน วางตามแนวถนน จึงเป็ นจุด
ทีค่ ู่รกั นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกัน จึงเรียกว่า ถนนคู่รกั ถัดไปไม่ไกล

เช้า

พบกับ Fisher Girl หรือ หวีหนี่ สัญลักษณ์ประจาเมืองจูไห่อกี แห่งหนึ่ง โดยรูปปั น้ เป็ นทา
จากหินแกรนิต เป็ นรูปผูห้ ญิงถือไข่มกุ
จากนัน้ นาท่านชม วัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็ นวัดซึง่ มีววิ ทิวทัศน์
สวยงามมาก ภายในบริเวณวัดจะมีบนั ไดเดินขึน้ ไป
กราบนมัสการสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าวจูไห่ให้ความนับถือ
ได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม ตาม
บันไดทีข่ น้ึ ไปทัง้ สองข้างทางจะมีตน้ สนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง
บรรยากาศร่มรื่นมาก บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนทีไ่ ป
ขอพรตี เพื่อให้พรทีข่ อสมดังที
่ ป่ รารถนา สวนหยวนหมิงหยวน
ใหม่ จึงถือได้ว่าเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วซึง่ จาลองมาจากสถานทีใ่ นประวัตศิ าสตร์ มีคุณค่าทัง้ ในแง่
วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ และธุรกิจการท่องเทีย่ ว สวนนี้ได้เปิ ดให้บุคคลเข้าชมตัง้ แต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์
ค.ศ.1997 เป็ นต้นมา มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพืน้ ทีร่ าบ สิง่ ก่อสร้างต่างๆ สร้างขึน้ เท่า
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กลางวัน
บ่าย

คา่

ของจริงในอดีตทุกชิน้ มีมากกว่า 100 ชิน้ อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนักเจิง้ ต้า
กวางหมิง สะพานเก้าเลีย้ ว
จากนัน้ พาท่านแวะชม ศูนย์การแพทย์จนี ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน และ ศูนย์ผา้ ไหม
คุณภาพทีก่ ารันตีคุณภาพโดยรัฐบาล พบกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ทีท่ าจากผ้าไหมจีน ตัง้ แต่วตั ถุดบิ
จนถึงขัน้ ตอนการผลิต ซึง่ คุณสมบัตขิ องผ้าไหมจีน คืออากาศร้อน
ไหมจะเย็น อาการเย็นหรือหนาวไหมจะอุ่น สวมใส่สบาย ไม่ตดิ ตัว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม พระราชวัง หยวนหมิ ง เป็ นสวนที่ จ าลองมาจาก
สวนสาธารณ ะหยวนหมิ ง หยวนของจริง ในกรุ ง ปั กกิ่ ง โดย
สวนสาธารณะหยวนหมิง หยวนในกรุ ง ปั กกิ่ ง ในอดีต เคยเป็ น
สวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็ นสวนสาธารณะทีก่ ว้างใหญ่ทส่ี ุดใน
ประเทศจีน สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ชงิ เป็ นสวนสาธารณะอันเป็ นที่
โปรดปรานของพระนางซูสไี ทเฮา แต่ปัจจุบนั สวนสาธารณะที่กรุงปั กกิง่ นี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพัก
ของสิง่ ต่างๆไว้ให้ดูเท่านัน้ ทางรัฐบาลจีนจึงทิง้ สวนแห่งนี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึน้ ใหม่ จากนัน้ นาท่านชม
โชว์สมัยราชวงศ์ชิ ง อันสวยงามตระการตา จากนัน้ นาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ ง Undergroud mall หรือ
ตลาดกงเป่ ย เป็ นตลาดใต้ดนิ ทีม่ รี า้ นค้ามากว่า 5,000 ร้านค้า สินค้าส่ วนใหญ่ จะเป็ นเครื่อ งแต่ งกาย
เครือ่ งประดับ กระเป๋ า รองเท้า เลียนแบบ แบรนด์
เนมชื่อดัง เครือ่ งใช้อเิ ลคทรอนิกส์
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั ที่พกั : Zhuhai Silver Art Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล – โบสถ์เซ็นต์พอล
เซนาโด้ สแควร์ – วัดอาม่า – เวเนเชี่ยน – สนามบิ น – กรุงเทพฯ
(อาหาร เช้า / กลางวัน /- )
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทาง กลับสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช นาท่านสักการะ วัด อาม่ า วัดเก่ าแก่ ท่สี ุ ดแห่ งมาเก๊ า
ภายในประดิษฐานอาม่า หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม เจ้าแม่ทบั ทิม ได้ถูกสร้างขึน้ มาจากแรงศรัทธาถวายแด่อาม่า
เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผูป้ กปั กษ์คุม้ ครองชาวเมืองให้พน้ จากภัยทางทะเล อิสระขอพรตามอัธยาศัย
แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิ มริ มทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตงั ้ อยู่รมิ ทะเล เจ้าแม่
กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ ์ทัง้ องค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐาน
ดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา แต่หาก
เพ่งมองดูดๆี จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีเป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึง่ คือปั ้นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่า
กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ทีเ่ ป็ นเช่นนี้กเ็ พราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมทีโ่ ปรตุเกสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสทีส่ ่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน เพื่อทีว่ ่าคนรุน่ หลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่า
สิง่ นี้เป็ นสิง่ ที่โปรตุเกสมอบให้กบั มาเก๊ า และภายใต้ฐานรูปปั ้นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่จี ดั แสดงถึงประวัติ
ความเป็ นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ชม โบสถ์ เซ็นต์พอล สัญลักษณ์ประจาเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1602 เพือ่ ใช้เป็ น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตก ต่อมาในปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง
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รุนแรง ทาให้เกิดความเสียหายทัง้ หลัง คงเหลือเพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเท่านัน้ ปั จจุบนั ได้รบั การเสนอชื่อ
แก่องค์การ ยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย เดินลงมาด้านล่างท่านจะพบกับ ย่านการค้า “เซนาโด้ สแควร์” จุด
ศูนย์รวมวัยรุ่นของมาเก๊า โดดเด่นด้วยพืน้ ถนนทีป่ ลู าดด้วยกระเบื้องเป็ นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดม
สมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยโุ รปหลากสีสนั ทีน่ ่ีจดั ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วมไว้ซง่ึ ร้านค้าต่างๆ มากมาย
ทัง้ แฟชัน่ แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครือ่ งประดับ ของทีร่ ะลึก ฯลฯ จากนัน้ จากนัน้

19.00 น.
20.50 น.

แวะไปชม ความยิง่ ใหญ่ ของโรงแรมที่ใหญ่ท่สี ุดในมาเก๊า และ มีคาสิโนที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก เวเนเชี่ ยน โฮ
เทล แอนด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจาลองบรรยากาศของเมืองเวนิ ซ ประเทศ
อิ ตาลี พบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น การเดินช้อปปิ้ งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350
ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่รา้ นค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับ
บรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปั ตยกรรมยุโรปอันสวยงาม และการแสดงโชว์ต่างๆ
(อิสระตามอัธยาศัย) ... จนถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดิ นทางจากมาเก๊าโดยเที่ยวบิ นที่ NX882
ถึงสนามสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจไม่ร้ลู ืม

กำหนดกำรเดินทำง ว ันที่ 16-18, 25-27 ก.พ.2560
2-4, 4-6, 9-11, 16-18, 18-20 มี.ค.2560
ผูใ้ หญ่
(พัก 2 -3 ท่าน/ห ้อง)

7,555.-

เด็ก
อำยุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็กมีเตียงเสริม
อำยุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน)

7,555.7,555.พ ักเดีย
่ ว เพิม
่ ท่ำนละ 3,000 บำท

เด็กไม่มเี ตียงเสริม
อำยุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน)

7,555.-

อัตราค่าบริ การรวม
1. ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ สายการบินแอร์มาเก๊า (ชัน้ ประหยัด) เส้นทาง สุวรรณภูม–ิ มาเก๊า – สุวรรณภูม ิ
2. ค่าทีพ่ กั 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 6 มือ้ (อาหารเช้า 2 มือ้ / อาหารกลางวัน 2 มือ้ / อาหารค่า 2 มือ้ )
4. ค่าพาหนะเดินทางตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าภาษี สนามบิ นขาออกเมืองไทย-มาเก๊า และค่าภาษี น้ามัน (ราคา ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2560)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผเู้ ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ ไป)
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. วีซ่าหน้าด่านสาหรับพาสปอร์ตไทย
อัตราค่าบริ การไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
3. ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
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4. ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถรวม ท่านละ 600 บาท / หัวหน้ าทัวร์ตามความพึงพอใจ
5. ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว
6. ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ (ตามข้อกาหนดของสายการบิน)
การชาระเงิ น :
ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน หลังทาการจอง ภายใน 48 ชม.
การยกเลิ ก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเงิ นท่านละ 5,000 บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 0-30 วันทาการ บริ ษทั ฯบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทัง้ หมด
หมายเหตุ
:
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเทีย่ วบิน และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และการเมือง โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด
 กรณีท่านไม่ตอ้ งการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษทั ฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จา่ ยได้
 ในระหว่างการเดินทางจะมีเจ้าหน้ าที่บริการถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกและจาหน่ าย ในส่วนนี้ไม่บงั คับการซื้อ ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของผูเ้ ดินทาง
 หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 ราคานี้สาหรับผูเ้ ดินทางทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านัน้ กรณีผเู้ ดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือ
พาสปอร์ตไทยต่างด้าว จะมีค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าเพิม่ เติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอ่ กี ครัง้
 กรุป๊ ออกเดินทางกรณีมผี ูเ้ ดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์, ผูใ้ หญ่ครบ 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
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