WONDERFUL MACAU
PREMUIM

เดินทาง 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
Meal
Day

Highlight
B

L

D

1

กรุ งเทพฯ - สนามบิ น ฮ่ อ งกง - มาเก๊ า (โดยเรื อ เฟอร์ รี่ ) - เจ้ า แม่
 ✓ ✓
กวนอิมริมทะเล - The Parisian

2

หมู่บ้านวัฒนธรรม - Coloane Hills - ร้ านทาร์ ตไข่ ลอร์ ด สโตว์ –
ร้ านเค้ ก – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องก านั ล ครั้ งส่ งมอบมาเก๊ า – ซากประตู
✓ ✓ ✓
โบสถ์ เซ็ น ต์ ป อลล์ – เซนาโด้ ส แควร์ – นั่ งรถ Open Top Bus ชม
เมืองมาเก๊า

3

ตลาดแดง มาเก๊ า – วัดอาม่ า – มาเก๊ า ทาวเวอร์ – เจ้ าแม่ กวนอิมริ ม
ทะเล - Handover Gifts Museum of Macao – นั่ ง รถสาธารณะ ✓ ✓ 
กลับฮ่ องกง - สนามบินฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ

Hotel
*หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

GALAXY MACAU HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

-

วันแรก
05.30 น.

กรุ งเทพฯ - สนามบินฮ่ องกง - มาเก๊า (โดยเรือเฟอร์ รี่) - เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - The Parisian
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ สายการบิน CATHAY PACIFIC
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร

08.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ เวย์ส เทีย่ วบินที่  CX700

12.10 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็ ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้
คณะท่านออก Exit B จากนั้น นาท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิ งหม่า เป็ นสะพานแขวนยาวที่สุดของ
โลก ที่ทนั สมัย สาหรับใช้คมนาคมทั้งทางด้านรถยนต์และรถไฟที่แบ่งออกเป็ น 2 ชั้น L/
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทาง เมืองมาเก๊า (โดยเรือเฟอร์ รี่) เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานและน่าสนใจ
จากนั้นชม นาท่านชม หมู่ บ้านไทปา(Taipa Village) เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ที่มีการอนุ รักษ์บา้ นเรื อนเอาไว้
โดยบ้านเรื อนส่ วนใหญ่จะถูกสร้ างขึ้นในระหว่างการปกครองของโปรตุเกส มีสถาปั ตยกรรมสไตล์โค
โครเนี ยล ทาสี อาคารด้วยสี พาสเทล ตั้งอยู่บริ เวณใจของกลางเกาะไทปา เหมาะกับการเดิ นเล่ นถ่ ายรู ป
และแวะทานอาหารและขนม โดยจะมี สิ่งที่ น่าสนใจต่างๆดังนี้ ถนนสายอาหารที่ หมู่บา้ นไทปา(Taipa
Food Street) ที่หมู่บา้ นไทปา(Taipa Village) จะมีตรอกเล็กๆที่ชื่อว่าถนน Rua do Cunha จะเป็ นตรอกคน
เดิ น เล็ ก ๆ(Food Street)ที่ มี ร้ านค้าร้ านอาหาร และขนมขายกัน เต็ ม 2 ข้างทาง มี ท้ งั อาหารจี น อาหาร
โปรตุเกส ร้านคุกกี้ชื่อดัง ขนมเค้ก ของฝากและสาขาของร้านกาแฟสตาร์บคั ด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *DRAGON PORTUGESE RESTAURANTS (MENU SET C)
นาทุ กท่ านถ่ ายรู ป กับ รี ส อร์ ทหรู The Parisian Macau เสน่ ห์แห่ งใหม่และสร้ างความโรแมนติ กแบบ
ฉบับในกรุ งปารี สขนาดจาลอง ความมหัศจรรย์ และกลิ่นอายของ นครแห่งแสงไฟ อย่างกรุ งปารี สมาสู่ มา
เก๊า นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสิ นค้า Shoppes at Parisian ขนาด 300,000 ตารางฟุต ให้ผมู้ าเยือนได้ช้อป
สิ นค้าแฟชัน่ และเสื้ อผ้าหรู เสมือนกับเดินอยูบ่ นถนนในปารี ส ที่มีท้ งั การแสดงดนตรี ริมทาง ละครใบ้ และ
การแสดงเปิ ดหมวกต่าง ๆ ที่ช่วยสร้ างบรรยากาศแบบฉบับกรุ งปารี สอย่างแท้จริ ง ผูม้ าเยือนยังสามารถ
เดินเล่นบริ เวณสวน น้ าพุ เขาวงกต และสระน้ าใสราวกระจก พร้อมเพลิดเพลินไปกับเครื่ องเล่นม้าหมุน ตู ้
เกม หรื อนัง่ สบายๆในร้านอาหารเล็ก ๆ ก็ได้เช่นกัน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั GALAXY MACAU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน

ค่า

หมู่บ้านวัฒนธรรม - Coloane Hills - ร้ านทาร์ ตไข่ ลอร์ ด สโตว์ – ร้ านเค้ ก – พิพธิ ภัณฑ์ ของกานัลครั้ งส่ ง
มอบมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์ เซ็นต์ ปอลล์ – เซนาโด้ สแควร์ – นั่งรถ Open Top Bus ชมเมืองมาเก๊า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม(A Ma Cultural Village) มีขนาด 7,000 ตารางเมตร ม.เป็ นส่ วน
ต่อขยายจากวัดอาม่า คนไทยเรี ยกว่าเจ้าแม่ทบั ทิม ที่มีรายละเอียดต่างๆที่งดงามมาก สถาปั ตยกรรมส่ วน
ใหญ่ประกอบด้วยตั้งแต่ เสาหิ นแกะสลัก ซุ ้มประตูหิน รู ปปั้ นหิ นอ่อนแกะสลักต่าง ไปจนถึงบันได ที่มี
การออกแบบทั้ง หมดในราชวงศ์ฉิ งด้า นหลังของ A Ma Cultural Village จะเป็ นเนิ น เขา โคโลอาน
(Coloane Hill)ที่ มี รูป ปั้ นแกะสลัก ของเจ้า แม่ ท ับ ทิ ม หรื อ A-Ma ที่ สู ง 21 เมตร สู งที่ สุ ด ในมาเก๊ า และ
เนื่ องจากตั้งอยู่บนเนิ นเขาสู งสุ ดทาให้เป็ นจุดชมวิวรอบๆที่สวยงามมากด้วย แวะทานทาร์ ตไข่ เจ้ าดังแห่ ง
โคโลอาน ร้ านทาร์ ตไข่ ลอร์ ด สโตว์ Lord Stow’s Bakery (ไม่ รวมค่ าทาร์ ตไข่ ) ร้ านขายทาร์ ตไข่ชื่อดัง
แห่ งมาเก๊า ด้วยการที่ทาสดๆใหม่ๆ แป้ งบางกรอบและมีไส้ทาร์ ตที่นุ่มและหวานกาลังดี ร้านดั้งเดิมอยู่ที่
โคโลอาน หมู่บา้ นเล็กๆริ มทะเล ถึงแม้วา่ จะตั้งอยูห่ ่างไกลจากในเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ LAIHEEN RESTAURANT
ท่ านเดิ น ทางสู่ ร้ า นเค้ ก เพื่ อให้ ท่ านได้เลื อกซื้ อเป็ นของขวัญ ของฝากได้ต ามอัธ ยาศัย ท่ า นเดิ น ทางสู่
พิพิธภัณฑ์ ของกานัลครั้งส่ งมอบมาเก๊ า เป็ นอาคารสามชั้น ชั้นหนึ่ งแบ่งเป็ น 2 ห้องนิทรรศการ ห้องหนึ่ ง
จัดเป็ นธี มเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่ นมาเก๊า อี กห้องเป็ นแกลเลอรี่ แสดงของกานัลที่
ได้รั บ ครั้ งพิ ธี ส่ ง มอบมาเก๊ า คื น จากโปรตุ เกส (เมื่ อ ปี ค.ศ. 1999) จากแต่ ล ะมณฑลของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน จังหวัด เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง รวมถึ งโคลงที่แต่ง
โดยเจียงเจ๋ อหมิน อดี ตประธานาธิ บดีแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเลขาธิ การพรรคคอมมิวนิ สต์จีน
ชั้นสองเป็ นห้องออดิทอเรี ยม จุผชู ้ มได้ 200 คน จากนั้นนาท่านมายัง ซากประตูโบสถ์ เซนต์ ปอล ที่สร้าง
ขึ้ น ระหว่า ง ค.ศ.1602-1640 แต่ โดนไฟไหม้ใ นปี 1835 ท าให้ วิท ยาลัย เซนต์ป อลที่ อยู่ติด กับ โบสถ์ ก็
กลายเป็ นซากด้วยเช่ นกันโดยรวมแล้วโบสถ์มาแตร์ เดอีเดิม วิทยาลัยเซนต์ปอล (St. Paul’s College) เป็ น
โบราณสถานที่ ยงั หลงเหลื ออยู่ข องวิท ยาลัย เซนต์ป อลคื อประจัก ษ์พ ยานการก่ อตั้งมหาวิท ยาลัย ของ
ตะวันตกใน ภูมิภาคตะวันออกไกลและได้รับการวางหลักสู ตรการศึกษาไว้อย่างพิถีพิถนั ขณะที่ซากประตู
โบสถ์เซนต์ปอลในปั จจุบนั ถูกมาเป็ นสัญลักษณ์ ประจาเมืองมาเก๊า พาทุกท่านเดิ น ย่ านเซนาโด สแควร์
จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาจาก
โปรตุเกส มีร้านค้าเปิ ดกันอยูท่ ้ งั สองข้างทาง เป็ นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เช่ น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้ อมปื นใหญ่มองเต, พิพิธภัณฑ์มาเก๊า ร้ านค้าส่ วนใหญ่จะเป็ น
ร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้ อผ้า และร้านอาหารจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *TOU TOU KOI RESTAURANT

จากนั้นเดินทางต่อไป นั่งรถ Open top bus ชมเมืองมาเก๊า นาทุกท่านนัง่ ผ่านชมมาเก๊าในมุมที่ดีที่สุดจาก
บนรถบัส และร่ วมเที่ยวชมสถานที่ยอดนิ ยมในมาเก๊า เส้นทางที่ผา่ นเป็ นสถานที่สาคัญ ๆ ในมาเก๊าแทบ
ทั้งหมด
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั GALAXY MACAU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

ตลาดแดง มาเก๊า – วัดอาม่ า – มาเก๊า ทาวเวอร์ – เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล - Handover Gifts Museum of
Macao – นั่งรถสาธารณะกลับฮ่ องกง - สนามบินฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลาดแดงมาเก๊ า (Red Market) สั ม ผัส การตลาดเช้าและให้ ท่ านได้เลื ก ซื้ อ
ของขวัญของฝากได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้าชม วัดอาม่ า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่
วัดอาม่า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมาก ๆ สาหรับนักท่องเที่ยวสาหรับวัดแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดดู
แล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อานวย เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้
ตั้งอยูร่ ิ มเชิ งเขา เมื่อเดินพ้นซุ ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตา
ธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซิ นเจ้าชานหลิ นและยังมีศาลเจ้าขนาดเล็ก ๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการ
สร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ ต์ @ MACAU TOWER

จากนั้นนาทุกท่านสู่ เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล รู ปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว
ซึ่ งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊าเนื่ องในโอกาสส่ งมอบคืนให้กบั ประเทศจีน ....
จากนั้นนาท่ านแวะซื้ อขนมพื้ นเมื องมาเก๊า และทองพับ ห่ อสาหร่ ายที่ ข้ ึ นชื่ อ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ของก านั ล ครั้ ง ส่ งมอบมาเก๊ า (Handover Gifts Museum of Macao) เป็ นอาคารสามชั้ น
ชั้นหนึ่ งแบ่งเป็ น 2 ห้องนิ ทรรศการ ห้องหนึ่ งจัดเป็ นธี มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่นมา

เก๊า อีกห้องเป็ นแกลเลอรี่ แสดงของกานัลที่ได้รับครั้งพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนจากโปรตุเกส (เมื่อปี ค.ศ. 1999)
จากแต่ละมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัด เทศบาลนคร เขตปกครองตนเอง และเขตบริ หาร
พิเศษฮ่องกง รวมถึ งโคลงที่แต่งโดยเจียงเจ๋ อหมิน อดีตประธานาธิ บดีแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง (โดยรถบัสสาธารณะ) สะพานเชื่อมฮ่องกง มาเก๊าและจูไห่
เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)
สมควรแก่เวลานาท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)
22.25 น.
00.20 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ ย์ แปซิฟิค แอร์ เวย์ ส เทีย่ วบินที่  CX709
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้ อควรควรทราบ :
❖ การลงร้ านสิ น ค้ าพื้น เมื อ ง หรื อ ร้ านช้ อ ปต่ างๆ ที่ ร ะบุ ไว้ ในรายการทั วร์ มี ผ ลต่ อ ราคาทัว ร์ ที่ เสนอ จึงขอเรี ย นให้ ทุ ก ท่ านทราบว่ า
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
❖ สาหรับท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
❖ ในนามของร้ านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์ รี่ จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงรบกวนเรียนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวน ทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
❖ ทีฮ่ ่ องกงจะมีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายให้ กบั ลูกทัวร์ ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่ มกี ารบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กาหนดการดินทาง

29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็กพักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
เด็กพักกับ 2
เด็กพักกับ 2
เพิม่ ท่านละ
ผู้ใหญ่ มี
ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง
เตียง

34,900 34,900 33,900

32,900

7,500

หมายเหตุ : ราคาที่นาเสนอเป็ นเพียงราคาเริ่มต้ นเท่านั้น ยังไม่ ได้ ทาการจองใด ๆ ทั้งสิ้น ราคาอาจมีหารเปลีย่ นแปลง
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ชับป์ ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ - 160HKD / ตลอดทริ ป/ต่อท่าน

