MFM06 มาเก๊า ฮ่องกง 2 Night (3D2N)
ผูกด้ายแดงขอเนื้ อคู่ พักฮ่องกง 2 คืน

FD762
FD765

DMK(กรุงเทพ) - HKG(ฮ่องกง)
HKG(ฮ่องกง) - DMK(กรุงเทพ)

10.05 – 13.45
19.50 – 21.35

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุ ง เทพฯ ( ดอนเมื อ ง) - มาเก๊ า – ฮ่ องกง – ย่ านมงก๊ ก - ย่ านเลดี้ มาร์ เ ก็ ต พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก
(-/-/-)
07.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคาน์ เตอร์เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิ น Air Asia โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

10.05

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิ เศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้
เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบิน
โดยประมาณ 2 ชัวโมง
่ 35 นาที **

13.45

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิ เศษ) (ตามเวลาท้องถิน่ จะ
เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจาเป็ นต้องรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั ง่ ทางใต้
ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลีย่ มปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีร่ จู้ กั ใน
สกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขต

ทีม่ ปี ระชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่นทีส่ ุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจาก
กลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ูดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงกาเนิดจากมณฑลกวางตุง้ ทีอ่ ยู่ตดิ ซึ่งประชากร
จานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 **
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
นาท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก (Mong Kok) เป็ นย่านทีพ่ กั อาศัยและช้อปปิ้ งทีห่ นาแน่นทีส่ ุดในฮ่องกง ถ้าคุณ
คิดว่าที่น่ีจะแออัดและไม่น่าเดิน ก็ขอให้ค ิดใหม่ได้เลย ถนนสายประวัติศาสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่า น
บรรยากาศของความพลุกพล่านและมีชวี ติ ชีวาของทีน่ ่นี นั ้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็ นอย่างยิง่ ไม่เพียงเพราะ
คลื่นฝูงชนทีห่ ลากหลายและละลานตา แต่ยงั รวมถึงสารพัดร้านค้าทีข่ าช้อปจะต้องติดใจ ย่านนี้มหี นึ่งในตลาด
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมากทีส่ ุดในฮ่องกง ย่านเลดี้ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) และยังมีถนนสายช้อปปิ้ งอยู่เป็ นจานวน
มาก ซึ่งทาให้ทน่ี ่คี ล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้ งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่คา้ ทีข่ าย
สินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านัน้ ทาให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ เต็มไปด้วย
ร้านขาย ปลาทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้าผ้าใบ , เครื่องใช้ในครัว , ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบาง
ประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถว้ น ทีน่ ่ี คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตัง้ แต่ของใช้ในบ้าน
ไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครื่องสาอาง และเสื้อผ้า ถนนชานตุ ง
และถนนแดนดาสเป็ นที่ท่คี ุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชันและเครื
่
่องประดับเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่ นและ
ตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็ นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ท่ใี ห้คุณสามารถช้อปปิ้ งในมงก๊กอย่างสบายๆ
ในสายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
พิ เศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก (Symphony of Lights) ได้ชอ่ื ว่าเป็ นการ
แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44
อาคารชัน้ นาทีอ่ ยู่ในฝั ง่ ฮ่องกง และฝั ง่ เกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ ระทบจากน้ าในอ่าวทีม่ เี รือวิง่ ผ่านไปมาเป็ นฉากประกอบ
แบบธรรมชาติ
คา่
พักที่

อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า

ิ
ิ
วันที่ 2 เมื อ งฮ่ องกง - รี พลัส เบย์ – ว คตอเรี ย พี ค - วัดแชกงหมว - วัดหวัง ต้ า เซี ยน –วัดเจ้ าแม่
กวนอิมฮองฮา - ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั ้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึ่งทาหน้าที่ปกป้ อง
คุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ึงเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอายุ
เพิม่ ขึน้ 3 ปี
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ วิ คตอเรียพีค หรือชือ่ ท้องถิน่ ทีเ่ รียกกันทัวไปอี
่ กแบบก็คอื เดอะ พีค โดยรถบัส
วิคตอเรียพีคเป็ นชือ่ ภูเขาทีอ่ ยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮ่องกง เป็ นภูเขาทีท่ คี วามสูงทีส่ ุดบนเกาะ และยังเป็ น
สถานที่ท่องเทีย่ วสุดฮิตของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพทัง้ หมดของเกาะฮ่องกง ชื่น
ชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรีย อ่าวที่มชี ่อื เสียงระดับโลก ตึกระฟ้ า และเรือเฟอร์ร่ี เป็ นจุดชมวิวเมืองที่
ยอดเยีย่ มทีส่ ุด นักท่องเทีย่ วทัง้ หลายนิยมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮ่องกงจากมุมสูง และเยีย่ มชมแหล่ง
ท่องเทีย่ วอื่น ๆ เช่น พีกทาวเวอร์ ซึ่งในปั จจุบนั วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วหลายล้านคนต่อปี
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิน่ นาน สร้างขึน้ เพือ่ ระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยทีป่ ระเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้ พื่อช่วงชิง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้ เองยังมีนกั รบ
เอกชือ่ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลทีก่ ล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพือ่ ต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติด
ไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชือ่ ว่าเมือ่ พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความโชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่ กองทัพของท่าน
ชือ่ เสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมือ่ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ
เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่และอนุรกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยูท่ างด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั น้ สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนทีเ่ ข้าวัดแชกงจะต้อง
หมุนกังหัน หรือทีเ่ รียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนทีท่ ่านจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนันเพื
่ ่อความเป็ นสิรมิ งคล
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และเสีย่ ง
เซียมซีสุดแม่น ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนทีง่ ดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้า

กลางวัน

คา่
พักที่

ได้รบั การดูแลอย่างพิถพี ถิ นั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั ง่ แผ่นดินใหญ่) อยู่ถนน
หวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัดแห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้า
หลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้ าหมายของคนโสดอยากมีค่ไู ม่ใช่การขอความรักจากเทพเจ้าองค์
นี้ แต่อย่างใด แต่เป็ นการเดิ นมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก
โหลว เป็ นรูปปั น้ สีทองมีเสีย้ วพระจันทร์อยู่ดา้ นหลังประทับอยู่ ซึง่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันทีน่ ่ี โดย
การขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ตี อ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ้วิ เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ห่านย่าง
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง
สร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึ่งในวัดทีช่ าวฮ่องกงนัน้ เลื่อมใสกันมาก ด้วยความทีเ่ จ้าแม่กวนอิมนัน้ เป็ นเทพ
เจ้าแห่งความเมตตา ฉะนัน้ เมื่อใครมีทุกข์รอ้ นอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่นนั ้ ช่วยเหลือ นอกเสีย
จากนี้ทน่ี ่ียงั ขึน้ ชือ่ ในเรื่องเซียมซีทแ่ี ม่นมาก และ ยังมีพธิ ขี อซองอัง้ เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วน
ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิรมิ งคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่งทางวัดจะจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับ
เซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซ่งึ ภายในซองจะมีจานวนเงินทีท่ างวัด
จะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสาเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ
ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเทีย่ วไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับทีส่ วยงาม ไม่เหมือน
ใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลกั ษณะ
สวยงาม โดดเด่ น เป็ นรู ป กั ง หั น ลมที่ มี ช่ื อ เสี ย งและเป็ นที่ นิ ย มกั น ทั ว่ โลก ที่ ถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ที่ น่ี
นาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึน้ ชือ่ ของเมืองจีน
จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่ กับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha
Tsui) มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีร้านขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพืน้ เมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping
Complex ขนาดใหญ่ ช่อื Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรสั เซนาโด้ - เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า
- เดอะ ปาริ เซียน มาเก๊า –- สนามบิ นมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (ติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยเรือเฟอรี่ ผ่าน ท่าเรือฮ่องกง – มาเก๊า ** ทุกท่านจาเป็ นต้อง
รับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)
เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั ง่ ทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลีย่ มปากแม่น้ าจูเจียงและทะเล
จีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นทีร่ จู้ กั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกว่าเจ็ดล้านคน เป็ นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง
93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ูดภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกาเนิดจาก
มณฑลกวางตุ้งที่อยู่ติด ซึ่งประชากรจานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิ สต์ใ นจีน
แผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า คา
ว่า "อาม่า" นี้ เป็ นที่มาของคาว่า "มาเก๊า" ในปั จจุบนั สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทาง
มาขึน้ ฝั ง่ ที่มาเก๊าตรงบริเวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ช่อื ว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก"
ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่เอง วัดอาม่าเป็ น 1 ใน 3 วัดที่เก่าแก่
ทีส่ ุดในมาเก๊า และนับว่าเป็ นวัดดังในมาเก๊าทีผ่ คู้ นนิยมมากราบไหว้กนั มากทีส่ ุด สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทัง้ วัดอาม่าแห่งนี้ยงั ได้รบั การบันทึกจากองค์กร UNESCO ให้เป็ น 1 ในมรดกโลกอีก
ด้วย ภายในวัดมีองค์อาม่าหรือเจ้าแม่ทบั ทิมเป็ นองค์ประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็ นสิรมิ งคลให้กบั ตัวเองและ
ครอบครัวโดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรัก ภายในวัดมีก้อนหิน
ขนาดใหญ่แกะสลักเป็ นรูปปเรือสาเภาโบราณ เชือ่ กันว่าหากพกธนบัตรทีน่ าไปลูบกับภาพจาลองเรือแกะสลัก
บนหินแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ผ่านชม รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิ ม (Kun Iam Statue) ตัง้ อยู่กลาง
ทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั ง่ มาเก๊า เป็ นรูปปั ้นยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเป็ นระยะทาง 60 เมตร เป็ นรูปปั น้ ทองสาริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็ น
หนึ่งในสถานทีท่ ่องเที่ยวหลักของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็ นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณ
ฐานดอกบัวของรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็ นสถานทีจ่ ดั นิทรรศการให้ความรู้เกีย่ วกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่ง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยงั ว่ากันว่าเป็ นรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวใน
โลกที่ไม่ได้หนั หน้าออกทะเล นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kuan Tai Temple) วัดกวนไทวัดที่ยงั คงได้รบั
ความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทามาค้าขายทีน่ ิยมมาขอพรให้กจิ การของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดน
โกง ต่างฝ่ ายต่างสื่อสัตว์จริงใจต่อกัน เพื่อให้ทามาค้าขึน้ ร่ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถ้าอยากมีลูกน้องบ
ริวานดี ช่วยส่งเสริมให้การงานประสบความสาเร็จ ก็ตอ้ งไม่ลมื ทีจ่ ะไหว้ขอพรจากองค์มา้ เซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจของ

เที่ยง

องค์กวนอูท่ชี ่วยเสริมส่งบารมีของผูเ้ ป็ นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคากล่าวของชาวจีนที่ว่า "เมื่อม้ามาถึง ทุก
อย่างสาเร็จ" ภายในวัดกวนไทจะมีองค์กวนอูประทับอยู่ทงั ้ หมด 3 ปางด้วยกัน ได้แก่
- ปางนักรบ (องค์ประธานตรงกลาง) กล้าหาญ เด็ดเดีย่ ว เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ม่ี อี าชีพเป็ นทหาร
- ปางพ่อค้า (องค์ซ้าย) มือถือทองคา โชคลาภ มังมี
่ เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ่มี อี าชีพเป็ นพ่อค้า นัก
ธุรกิจ ทากิจการส่วนตัว
- ปางบุ๋นเชียง (องค์ขวา) มือถือคาภีร์ มีความรู้ วิชาการ ไหวพริบดี เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ม่ี อี าชีพ
เป็ นครูบาอาจารย์ ข้าราชการ
นาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์ค าทอลิก ในเขตซานตูอนั โต
นีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนุ่ ถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอติ ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย
แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ ชือ่ และของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากทีน่ ่ี หมูแผ่นรส
ต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหาร
และขนมต่างๆจึงได้มรี สชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ นิยมซื้อกลับไปเป็ นของฝากกันหลายอย่าง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่ มกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

นาท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนี เชี ยน มาเก๊า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อ โรงแรมหรูในมาเก๊า ภายในมี
ห้องพักรับรองหลายพันห้อง มีหอ้ งคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ให้บริการ และมีคาสิโนทีน่ กั พนันและนักท่องเทีย่ ว
ระดับไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่าย
ระดับโลกรวมอยู่ในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดล่า บริการสาหรับผู้ต้องการล่องเรือในบรรยากาศเวนิส
ประเทศอิตาลี่ แบบจาลองด้วยเช่นกัน ในส่วนทีเ่ ป็ นตัวตึก ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของโรงแรมและคาสิโนนัน้ มีพน้ื ทีม่ าก
ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบั การบันทึกสถิตวิ า่ เป็ นโรงแรม ทีต่ งั ้ อยู่แบบเดีย่ วๆทีใ่ หญ่ทส่ี ุดใน

เอเชีย และยังเป็ นอาคารที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดเป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทัง้ หมด ถูก
ออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิจิต ร
บรรจง สาหรับพื้นที่ ที่แบ่งเป็ นคาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden
Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง
และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ ที น่ี งมากถึ
ั่
ง 15,000 ทีน่ งั ่ ไว้สาหรับการ
จัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครที่รกั
การช้อปปิ้ งนัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะทีน่ ่ไี ด้จดั แบ่งพื้นที่ให้
นักท่องเทีย่ วได้ชอ้ ปปิ้ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ทีต่ งั ้
อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจาลองแบบมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรือกอนโดลา
มากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดย
เรือกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้าน
นอกอีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสีฟ้าสดใส ที่ถูกเพนท์เป็ นลวดลายของ
ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทาให้คนทีเ่ ดินช้อปปิ้ งอยู่นนั ้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโด
ล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ระดับการให้บริการที่ท่านต้องการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่หี วั หน้าทัวร์) บริเวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า (The Parisian
Macao) หรือที่รู้จกั กันในนามของ หอไอเฟลแห่งเมืองมาเก๊า ที่น่ีจาลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรังเศส
่ มาตัง้ ไว้ทห่ี น้าโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่า ความสูงเทียบได้กบั ตึก 33 ชัน้ บน
หอไอเฟลแห่งนี้ มีรา้ นอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ทีน่ ่มี ี
ห้องพักสูงสุดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้ แต่สปา Health Club สระว่ายน้ า คาสิโน และ
โรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ที่นงั ่ ตกแต่งอย่างหรูหราลงตัวสไตล์อติ าเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิโนที่
แท้จริง โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขน้ึ ชื่อด้านความ
งดงามทางสถาปั ตยกรรมและสิง่ ปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้อตั ๋วทีช่ นั ้ 5 ในร้าน
ขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชัน้ ต่างๆ ดังนี้
Weekdays ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตั ๋วชม
วิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา 98 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์
และวันหยุด) ตั ๋วชมวิวในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้ หญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตั ๋ว
ชมวิวในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้ หญ่ราคา 118 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง
พิ เศษ)
19.50

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เทีย่ วบินที่ FD 765 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2
ชัวโมง
่ 45 นาที **

21.35

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภ าพและความ
ประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
บริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัว
ท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ ผูใ้ หญ่
ท่ำนละ (พ ัก 1
ห้อง 2 ท่ำน)

รำคำ 1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ (เด็กตำ่
กว่ำ18มีเตียง)

ห้องพ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

้ ว๋ ั เครือ
ไม่ใชต
่ งบิน
ท่ำนละ

เดือนก ันยำยน 2561
02 – 04 ก ันยำยน 2561

13,888

13,888

4,000

8,999

09 – 11 ก ันยำยน 2561

11,888

11,888

4,000

8,999

16 – 18 ก ันยำยน 2561

13,888

13,888

4,000

8,999

เดือนตุลำคม 2561
12 – 14 ตุลำคม 2561

16,900

16,900

5,000

9,900

19 - 21 ตุลำคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

21 - 23 ตุลำคม 2561

16,900

16,900

5,000

9,900

26 - 28 ตุลำคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

28 - 30 ตุลำคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

เดือนพฤศจิกำยน 2561
04 – 06 พฤศจิกำยน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

11 – 13 พฤศจิกำยน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

18 – 20 พฤศจิกำยน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

25 – 27 พฤศจิกำยน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

เดือนธ ันวำคม 2561
02 – 04 ธ ันวำคม 2561

14,900

14,900

4,500

9,900

09 - 11 ธ ันวำคม 2561

16,900

16,900

4,500

9,900

14-16 ธ ันวำคม 2561

15,900

15,900

4,500

9,900

16 - 18 ธ ันวำคม 2561

14,900

14,900

4,500

9,900

21 - 23 ธ ันวำคม 2561

15,900

15,900

4,500

9,900

23 - 25 ธ ันวำคม 2561

16,900

16,900

5,000

10,900

30 ธ ันวำคม – 1 มกรำคม 62

22,900

22,900

6,000

14,900

31 ธ ันวำคม – 2 มกรำคม 62

22,900

22,900

6,000

14,900

5,000

11,999

เดือนมกรำคม 2562
01 – 03 มกรำคม 2562

19,900

19,900

** อัตราค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่านละ
1,500 บาท / ทริ ป / ต่อลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใ้ หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ
วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิ น ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครื่องสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดย
ละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
น้ ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม เท่านัน้ และ
สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครื่อง มีน้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม เท่านัน้
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามทีร่ ายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามกาหนดการณ์เต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ (กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม)
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
์
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจา
จานวน 10,000 บาท หลังจากทีท่ ่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน
• หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุ ญาตตัดที่นงโดยอั
ั่
ตโนมัตใิ ห้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งื่อนไข
• เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
• หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผู้จอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสารองที่นงั ่ ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรี ูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชือ่ พร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ที ่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพท์ท่สี ะดวกให้ติดต่อ กรณีท่ที ่านไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว

• ยกเลิ กการเดิ นทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการ
์
ของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณี ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิ ดขึน้ จริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง
ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
• เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
• กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเทีย่ ว
ยังคงให้บริการอยู่เป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
์
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่านในกรณี
ดังนี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง

- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยู่ในประเทศไทย

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะเดิ นทางจาเป็ นต้องมีขึ้นตา่ 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
์
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข ้นึ อยู่ก บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
• หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
• เนื่ องจากการท่ องเที่ ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ด ขึ้น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่สายการบิ น หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชารุด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่ อนออกเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็ว
ทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่
ออกตั ๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกตั ๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
์
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละกรุ๊ปเป็ นสาคัญ
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ยวกับการจัดที่ นัง่ บนเครื่ องบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบินก าหนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ แต่ทงั ้ นี้และทัง้ นัน้ ทางบริษทั จะพยายามให้ท่านทีม่ าด้วยกัน ได้นงด้
ั ่ วยกัน อย่างทีด่ สี ุด
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกัน ซึ่งขึน้ อยู่กบั ระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่ า น้ า มันและภาษี สนามบิ น ทุก แห่ งเพิ่ ม หากสายการบิ นมี การปรับ ขึ้น ก่ อ นวัน
เดิ นทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

• เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
• รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครังหนึ
้ ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
• กรณี ผเู้ ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่า ใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บตามจริงทัง้ หมด
์
• บริ การน้ าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้ าดื่มแจก

** เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

