 เยือนถินกําเนิดบรรพบุรุษชาวจีนแต้จิวเชือสายต่างๆ ทีกระจายอยู่ทัวโลก ทีเมืองแต้จิว
 นมัสการเจ้าพ่ อเสื อ “เฮียงบู๋ซัว” เสริมโชคลาภ บารมี ให้ ธุรกิจการค้ าขายเจริญรุ่ งเรือง
 เสริมมงคลชีวิตให้ สุขภาพร่ างกายแข็งแรงอายุยืนนาน ไหว้อากง หรือ “ศาลเจ้ าไต่ ฮงกง”
 อลังการการแสดง เรืองราวประวัตศิ าสตร์ ของจีน ประกอบแสง สี เสี ยง ณ พระราชวังหยวนหมิง
กําหนดเดินทาง วันที 4 – 9 ก.ย., 6 – 11 , 20 – 25 พ.ย. 2556
6 วัน 5 คืน
วันที*** 18 – 23 ก.ย. *** ขากลับ FD2547 2210-2355
วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
13.40 น.

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊ า – ซิ ตีทัวร์ – เวเนเชียน – จูไห่
คณะพร้อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที จากบริ ษัท ฯ
คอยอํานวยความสะดวกเรื องสัมภาระและทีนั ง
เหิ นฟ้ าสู่ มาเก๊า เทียวบินที FD 2542 บริ การอาหารบนเครื อง
ถึงมาเก๊ า ตังอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุ ้ง บนชายฝั งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลียมปากแม่ นาํ เพิร์ล มี อาณาเขตติ ดกับ
ตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนือทีทังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา,
เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊าไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิต รภาพที มี ระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่ า น
นมัสการเจ้าแม่ กวนอิมที วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ทีมี อายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่ความงดงามของสถานที แห่ ง นี ทําให้เกิด
ตํานานเล่าขานอยูห่ ลายเรื อง รวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ทีสําคัญ ขึนคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่าง
อเมริ กาและจีน นําท่านชม วิหารเซนต์ พอล ซากโบสถ์ทีมีชือออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้า นหลังของโบสถ์มี
พิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของโบสถ์ซึงโบสถ์เซนต์พอลนีได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุสาวรี ยแ์ ห่ งศาสนาคริ สต์ทียิ งใหญ่
ทีสุ ดในตะวันออกไกล พาท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่ งใหม่ของเอเชี ย พร้ อมสิ งที ให้ความบันเทิ ง
ร้านค้าแบรนด์เนมชือดังมากมายกว่า 350 ร้ าน ศูนย์การค้า ในร่ มสุ ด หรู บนพืนที ถึง 1 ล้านตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศ

คํา

วันทีสอง
เช้ า
เทียง

คํา

วันทีสาม-สี
เช้ า

วันทีห้ า
เช้ า
เทียง

คํา

วันทีหก
เช้ า

ท้องฟ้ าสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้ง ลําคลองคดเคียว สมควรแก่เวลานํา
ท่ า นเดินทางข้ามด่ า นสู่ เมื องจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านทางประตู บ อกเขต หรื อประตู พรมแดนระหว่างจี นและ
โปรตุเกส (มาเก๊า) ซึงใช้เป็ นด่ านพรมแดนสู่ ประเทศจีนสร้างในปี ค.ศ. 1849 ผ่านเข้าสู่ จีนแผ่นดิ นใหญ่
(มือที 1) บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านเข้าสู่
ทีพัก XIANG QUAN HOTEL  หรื อเทียบเท่ า

จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ ฮงกง – ซั วเถา
(มือที 2) บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องซั วเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ ้ง
ถิ นกําเนิดชาวแต้จิ วทีมีอาศัยอยูท่ วโลก
ั นําท่านแวะชิม ชาขึนชื อของเมืองซั วเถา
(มือที 3) บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านนมัสการเจ้าพ่อเสื อ ณ ภู เขาเฮี ยงบู่ซัว ซึ งได้รับความ
เคารพและศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทย เป็ นอย่างมาก เป็ นองค์จริ ง ทีทางไทยได้จาํ ลอง มาที ศาลเจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสา
ชิงช้า ซึงชาวจีนแต้จิว ถือว่าครังหนึงในชีวิตสําหรับนักธุรกิจ แล้วต้องมานมัสการเฮียงบู๋ ซวั เพือความเจริ ญในการทํามา
ค้าขาย จากนันนําท่านสู่ ศาลเจ้ าไต่ ฮงกง ศาลเจ้าแห่ งนีเป็ นเนือนาบุญของปอเต็กตึ ง เป็ นต้นกําเนิ ดทีนับถือของชาวจีนใน
เรื องความเมตตากรุ ณาของท่านในอดีต ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนีได้รับการบูรณะซ่อมแซม จากการร่ วมใจกันบริ จาคของชาว
จีนและชาวไทยจนมีความยิงใหญ่โตและสวยงาม
(มือที 4) บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านเข้าสู่ ทีพัก
ทีพัก HUA QIAN HOTEL  หรือเทียบเท่ า

อิสระเยียมญาติตามอัธยาศั ย
(มือที 5 - 6) บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารอิสระเยียมญาติ ไม่ รวมรถรับส่ ง
***(อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา) ***
ทีพัก HUA QIAN HOTEL  หรือเทียบเท่ า

ซั วเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง + โชว์
(มือที 7) บริ การอาหาร ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมื องจูไห่ ระหว่างการเดินทางให้ท่า นได้สัมผัส ธรรมชาติ
แบบทีราบลุ่มของมณฑลกวางตุ ้ง
(มือที 8) บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็ นสวนที จําลองมาจากสวน
หยวนหมิ ง ที นครปั กกิ ง หลังจากถู กทํา ลายโดยพัน ธมิ ต ร ในปี ค.ศ. 1860 ได้รับ ความเสี ยหายจนยากที จะบู รณะ
พระราชวังหยวนหมิง จึงได้ระดมงบประมาณก่อสร้างใหม่ถึง 600 ล้านหยวน และชมโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการ
แสดง แสง สี เสี ยง ชุดต่างๆ ยิงใหญ่อลังการ อาทิ เช่ น เฉี ยนหลงฮ่ องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิ เษก ทัง
สนุ กสนานและได้รับความรู ้
(มือที 9) บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่ านเข้าสู่ ทีพัก
ทีพัก XIANG QUAN HOTEL  หรือเทียบเท่ า

จูไห่ – หวีหนี – วัดไป๋ หลิน – บัวหิมะ – ตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย – มาเก๊ า – สนามบินดอนเมือง
(มือที 10) บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหารนําท่ านแวะถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ของเมืองจูไห่ “หวีหนี สาวงามกลาง
ทะเล” นําท่านเดินทางกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพือความเป็ นสิ ริมงคล ณ วัดไป๋ หลิน
หรื อวัดดอกบัวขาว ซึงเป็ นวัดทีชาวเมืองจูไห่ ให้ความเคารพนับถือ จากนันแวะผ่อนคลายความเมือยล้าด้วยการนวดฝ่ า
เท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซือยาครอบจักวาลเป่ าฟู่ หลิงหรื อ “บัวหิม ะ” ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที มี
ชือเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่ วยรั กษาแผลจากการโดนความร้ อนเช่ น นําร้ อนลวก หรื อนํามัน ช่ วยลดการอักเสบ

เทียง

19.50 น.
21.30 น.

และเกิ ด หนองพองแผลที โดนลวกได้ดี หรื อจะทาเพือป้ องกันผิว ไหม้เ สี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานาน และช่ วย
แก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
(มือที 11) บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้ วยเมนูซีฟดู๊ เป๋ าฮือ หลังอาหารพาท่ านแวะชม ร้ านผ้ าไหม พาท่านช้อป
ปิ ง ณ ตลาดใต้ ดินก๊งเป่ ย แหล่งช้อปปิ งทีมีชือเสี ยงของเมืองจูไห่ อาทิ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋ า สิ นค้าที ระลึก ฯลฯ ซึ งเป็ น
ทีนิ ยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื องจากเป็ นสิ นค้าที มี คุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เ ลือกซือของฝากตาม
อัธยาศัย อิสระอาหารคําเพือความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซี ย เทียวบิน FD2545
ถึงสนามบินดอนเมื อง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม...

อัตราค่ าบริ การ

** ไม่แจกกระเป๋ า **

กําหนดการเดินทาง
4 – 9 ก.ย. 6 – 11,20-25 พ.ย.
*** 18 – 23 ก.ย. ***
ขากลับ FD2547 2210-2355

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี
(มีเตียง)
16,999.16,999.ผู้ใหญ่

16,999.-

16,999.-

เด็กอายุตํากว่า 12 ปี
(ไม่เสริ มเตียง)
15,999.-

พักเดียว
เพิม
3,500.-

15,999.-

3,500.-

ควรเตรี ยมกระเป๋ าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สํ าหรั บลากได้ เพือสะดวกแก่ การเดินทาง
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผ้รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ าน **
** บริษทั ขอสงวนสิทธิทีไม่จัดหัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้รู ่ วมคณะไม่ ถึง 15 ท่ าน แต่ มีไกด์ท้องถิน **
**รายการนีจะเข้ าร้ านรั ฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชัวโมง**
@ @ อัตรานีรวม @ @
ค่าตั วเครืองบิน ไป-กลับ // ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุ อยูใ่ นรายการ // ค่าวีซ่ากรุ๊ ป // ค่านํามันและประกันวินาศภัยสายการบิ น
YQ, CNTAX // ค่าอาหาร-เครื องดืม // ค่าที พัก // *** ค่ านํ าหนักสั มภาระในการเดินทาง 15 กก. ต่ อท่ าน ***

@ @ อัตรานีไม่ รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื องดืม และค่าใช้จา่ ยส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ ม
7% คิดจากยอดค่าบริ การ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //
*** ค่าทิปไกด์ ท้องถินวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @
ในการจองครั งแรก มัดจําท่ านละ 5,000 บาท ส่วนที เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
*เนื องจากราคานี เป็ นราคาโปรโมชั น ตั วเครื องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที ที ระบุ บนหน้าตั วเท่ านัน จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลียนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการคืนเงิ น ทังหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
*เมือท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถือว่าท่ านสละสิ ทธิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น

*กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที ระบุ ในรายการเดิ นทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ น

@ @ การยกเลิก @ @
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่ านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสี ยหายทีเกิดขึน

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ต ามความเหมาะสม / การไม่รับ ประทานอาหารบางมือ ไม่ เ ที ยวบางรายการ ไม่ส ามารถขอหั ก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ทีจะเลือนการเดิ นทางในกรณี ทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่ าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ทีจะมีการ
เปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึนลงของเงินตราต่ างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน
, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออืนๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่ อปั ญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ ยงั คง
รักษามาตรฐานการบริ การที ดี เพือให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุ ขในการท่องเทียว

บริษัทฯ มีประกันอุบัตเิ หตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
*** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงือนไขการเดินทางอย่ างถ่องแท้ จนเป็ นทีพอใจ
แล้วจึงวางมัดจําเพือประโยชน์ ของท่านเอง ***

