MFM07 มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ
(3D2N) พักฮ่องกง 2 คืน
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บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า – ฮ่องกง –รีพลัสเบย์ – วิ คตอเรียพีค - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้
มาร์เก็ต
(-/-/-)
03.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3
เคาน์ เตอร์เ ช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิ น Air Asia โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อ นรับ
อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

06.40

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิ เศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เที่ยวบินที่ FD 760 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้
เรียบร้อยก่อนขึน้ เครือ่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้ อาหารและเครือ่ งดื่มได้บนเครือ่ งบิน **

10.20

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ 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 าศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจาก
กลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ดู ภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกาเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ ยูต่ ดิ ซึง่ ประชากร
จานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930 **
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ **
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นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสีย้ วแห่งนี้ ทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง และยังใช้
เป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์หลายเรื่องมีรปู ปั ้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทนิ โห่วซึง่ ทาหน้าที่ปกป้ อง
คุม้ ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่ อดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่งึ เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้ จะมีอ ายุ
เพิม่ ขึน้ 3 ปี
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ วิ คตอเรียพีค หรือชื่อท้องถิน่ ทีเ่ รียกกันทัวไปอี
่ กแบบก็คอื เดอะ พีค โดยรถบัส
วิคตอเรียพีคเป็ นชื่อภูเขาทีอ่ ยูท่ างทิศตะวันตกของเกาะฮ่องกง เป็ นภูเขาทีท่ คี วามสูงทีส่ ุดบนเกาะ และยังเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ 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 ซึง่ ในปั จจุบนั วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักท่องเทีย่ วหลายล้านคนต่อปี
นาท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก (Mong Kok) เป็ นย่านทีพ่ กั อาศัยและช้อปปิ้ งทีห่ นาแน่ นทีส่ ุดในฮ่องกง ถ้าคุณ
คิดว่าที่น่ีจะแออัดและไม่น่าเดิน ก็ขอให้ค ิดใหม่ได้เ ลย ถนนสายประวัติศ าสตร์อ าบไฟนีอ อนที่ทอดผ่ า 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

คา่

มาก ซึง่ ทาให้ทน่ี ่คี ล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้ งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่คา้ ที่ขาย
สินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านัน้ ทาให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ เต็มไปด้วย
ร้านขาย ปลาทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้าผ้าใบ , เครื่อ งใช้ใ นครัว , ชุดแต่ งงาน และสินค้าเฉพาะบาง
ประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ทีน่ ่ี คุณจะสามารถซือ้ และต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตัง้ แต่ของใช้ในบ้าน
ไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครื่องสาอาง และเสือ้ ผ้า ถนนชานตุ ง
และถนนแดนดาสเป็ นที่ท่คี ุ ณ สามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชันและเครื
่
่องประดับเทรนด์ล่าสุ ดจากญี่ป่ ุนและ
ตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็ นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ทใ่ี ห้คุณสามารถช้อปปิ้ งในมงก๊กอย่างสบายๆ
ในสายลมเย็นของเครือ่ งปรับอากาศ
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง

พักที่

ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
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เมืองฮ่ องกง - วัดแชกงหมิ ว - วัดหวังต้ าเซี ยน –วัดเจ้าแม่กวนอิ มฮองฮา - ร้านจิ วเวอรี่ –
วันที่ 2 ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิ มซาจุ่ย – ถนนซุปเปอร์สตาร์ - พิ เศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง
ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิ ว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งทีป่ ระชาชนชาวจีนให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงตานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยัง
ไม่ได้รวมประเทศเป็ นปึ กแผ่นเฉกเช่นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิง
อาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึง่ มีประวัตเิ ล่าต่อกันมาว่า ขณะนัน้ เองยังมีนักรบ
เอกชื่อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลที่กล้าหาญใน
กองทัพของท่าน ยามทีอ่ อกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ท่านใช้สญ
ั ลักษณ์รปู กังหัน 4 ใบพัดติด
ไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รปู กังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิรมิ งคล นาพาแต่ความโชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริมกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน
ชื่อเสียงในการนาทัพสูศ้ กึ ของท่านจึงเป็ นตานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปี ทแ่ี ล้วเดิมทีวดั นี้เป็ นวัดเล็กๆ
เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รกั ษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรปู ปั ้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่ เป็ นเทพประจาวัดแห่งนี้ ซึง่ ทางด้านข้าง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้อง
หมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัด
จะต้องตีกลองให้เสียงดังสนัน่ เพื่อความเป็ นสิรมิ งคล นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซี ยน (Wong Tai Sin
Temple) ที่ไ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัด ไหว้พ ระสละโสด และเสี่ยงเซีย มซีสุ ดแม่น ตัง้ อยู่ใ จกลางเมือ ง โดดเด่น ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รบั การดูแลอย่างพิถพี ถิ นั วัดจีนขนาดใหญ่
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ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั ง่ แผ่นดินใหญ่) อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึง่ วัด
แห่งนี้เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน แต่เป้ าหมาย
ของคนโสดอยากมีค่ไู ม่ใช่ การขอความรักจากเทพเจ้าองค์นี้แต่ อย่างใด แต่ เป็ นการเดิ นมาข้างๆ ซึ่ ง
จะมีศาลกลางแจ้ง ของเทพเจ้าด้ ายแดง หรือเทพเจ้าหยกโหลว เป็ นรูปปั ้นสีทองมีเ สี้ยวพระจันทร์อยู่
ด้านหลังประทับอยู่ ซึง่ ชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่น่ี โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ีต้องใช้ด้ายแดงผู้
นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธ ี

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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 ่ยี งั ขึน้ ชื่อในเรื่องเซียมซีทแ่ี ม่นมาก และ ยังมีพธิ ขี อซองอัง้ เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่วน
ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเป็ นศิรมิ งคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึง่ ทางวัดจะจาหน่ ายอุปกรณ์สาหรับ
เซ่นไหว้พร้อมซองแดงไว้ให้ผมู้ าขอพร เมือ่ สักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ ไว้ซง่ึ ภายในซองจะมีจานวนเงินทีท่ างวัด
จะเขียนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสาเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ
ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเทีย่ วไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซือ้ เครือ่ งประดับทีส่ วยงาม ไม่เหมือน
ใคร เป็ นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็ นสาหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมีลกั ษณะ
สวยงาม โดดเด่ น เป็ นรู ป กั ง หั น ลมที่ ม ี 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 ชื่อของเมืองจีน
จากนัน้ เดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิ มซาจุ่ย (Tsim Sha
Tsui) มักจะตัง้ ต้นกันที่ สถานีจมิ ซาจุ่ยมีรา้ นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง
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ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบทีเ่ ป็ นของพืน้ เมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping
Complex ขนาดใหญ่ช่อื Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อ ม
ติดต่อสามารถเดินทะลุถงึ กันได้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพื่อเป็ น
เกียรติให้กบั บรรดาบุคคลสาคัญทีม่ สี ่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบั การขนานนามว่าเป็ น "ฮอลลีวดู้ แห่งตะวันออก"
หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝี มอื ของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมสิ ถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถิ่นและ
ต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิ ดให้เข้าชมอีกครัง้ ในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่าดารา
ทีม่ ชี ่อื เสียง รูปปั ้นสมาคมรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกงและรูปปั ้นดาราต่าง ๆ จะถูกประดับตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์
สายน้าทีไ่ หลริน มีแสงไฟส่องเคล้าคลอเบาๆ สอดรับกับหลักปรัชญาของบรูซ๊ ลีเรือ่ ง "การเป็ นดังสายน
่
้า" และ
เพลงชวนนึกถึงความหลังของ Anita Mui ทีช่ ่อื ว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรูปและทักทาย
กับ 2 ซูเปอร์สตาร์ดงั ผ่านเทคโนโลยี AR พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าววิคตอเรียท่ามกลางหมู่
ดาวบนท้องฟ้ าเคียงข้างรูปปั น้ การ์ตูนชื่อดัง Mcdull
พิ เศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ช่อื ว่าเป็ นการ

คา่
พักที่

แสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด้วย 44
อาคารชัน้ นาทีอ่ ยูใ่ นฝั ง่ ฮ่องกง และฝั ง่ เกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ ระทบจากน้าในอ่าวทีม่ เี รือวิง่ ผ่านไปมาเป็ นฉากประกอบ
แบบธรรมชาติ
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ ง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3
เช้า

ฮ่องกง - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนี เชียน มาเก๊า
สนามบิ นมาเก๊า- กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่ มซา)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยรถบัส ผ่าน สะพานข้ ามทะเล ฮ่ องกง-มาเก๊า ** ทุกท่าน
จาเป็ นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic
of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริมฝั ง่ ทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมศิ าสตร์มสี ามเหลี่ยมปากแม่น้ าจู
เจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่รจู้ กั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาติลกึ มีเนื้อที่
1,104 กม. และประชากรกว่ า เจ็ด ล้า นคน เป็ น เขตที่ม ีป ระชากรอยู่อ าศัย หนาแน่ น ที่ สุ ด เขตหนึ่ ง ในโลก
ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทพ่ี ูดภาษากวางตุ้งของ
ฮ่อ งกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่อ ยู่ติด ซึ่งประชากรจานวนมากหนีส งครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตงั ้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1930

7|Page
www.bkktravelcenter.com, www.facebook.com/BkkTravelCenter

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดม่าก๊อก (A-Ma Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ุดในมาเก๊า คา
ว่า "อาม่า" นี้ เป็ นทีม่ าของคาว่า "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 นวัดดังในมาเก๊าที่ผคู้ 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 ภายในวัดมีก้อ นหิน
ขนาดใหญ่แกะสลักเป็ นรูปปเรือสาเภาโบราณ เชื่อกันว่าหากพกธนบัตรทีน่ 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 ้นทองสาริดมีรปู แบบทีผ่ สมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็ น
หนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วหลักของมาเก๊า ซึง่ โดดเด่นมากจนกลายเป็ นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บริเวณ
ฐานดอกบัวของรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมจะเป็ นสถานที่จดั นิทรรศการให้ความรูเ้ กี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่ง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยงั ว่ากันว่าเป็ นรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่งเดียวใน
โลกทีไ่ ม่ได้หนั หน้าออกทะเล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนั โต
นีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึง่ ถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนุ่ ถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมือ่ ปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอติ ในสมัยนัน้ เป็ นหนึ่งในโบสถ์คาทอลิกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย
แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ ขนมขึน้ ชื่อและของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได้จากทีน่ ่ี หมูแผ่นรส
ต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหาร
และขนมต่างๆจึงได้มรี สชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ นิยมซือ้ กลับไปเป็ นของฝากกันหลายอย่าง
ท่ า นเดิน ทางสู่ เดอะ เวนี เชี ย น มาเก๊า (The Venetian Macau) โรงแรมและคาสิโ นนัน้ มีพ้ืน ที่ม ากถึง
980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนได้รบั การบันทึกสถิตวิ ่าเป็ นโรงแรม ที่ตงั ้ อยู่แบบเดี่ยวๆที่ใหญ่ท่สี ุ ดใน
เอเชีย และยังเป็ นอาคารที่มขี นาดใหญ่ ท่สี ุ ดเป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด้ว ย ภายในตัว อาคารทัง้ หมด ถู ก
ออกแบบตามสไตล์อติ าเลียน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวิ จติ ร
บรรจง สาหรับพืน้ ที่ ทีแ่ บ่งเป็ นคาสิโนนัน้ มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden
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Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พร้อมกับเครื่อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่อง
และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทัง้ ยังมีหอ้ งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ ที น่ี งั ่ มากถึง 15,000 ทีน่ งั ่ ไว้สาหรับการ
จัดงานพิเศษ เช่น การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครที่รกั
การช้อปปิ้ งนัน้ การมาเยือนเวเนเชียน มาเก๊า คงกลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะทีน่ ่ีได้จดั แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้
นักท่องเทีย่ วได้ชอ้ ปปิ้ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ทีต่ งั ้
อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจาลองแบบมาจากเมือ งเวนิส ประเทศอิต าลี พร้อ มกับเรือ กอนโดลา
มากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการล่องเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดย
เรือกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ ยู่ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้าน
นอกอีกด้วย และที่โดดเด่นทีส่ ุดในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสีฟ้าสดใส ทีถ่ ูกเพนท์เป็ นลวดลายของ
ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนทาให้คนทีเ่ ดินช้อปปิ้ งอยูน่ นั ้ ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไม่รวมค่าล่องเรือกอนโด
ล่า ประมาณ 120 เหรียญมาเก๊า และ บริการเสริมอื่นๆ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ระดั บการให้บริการที่ท่านต้อ งการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ทห่ี วั หน้าทัวร์)

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจี น (เขตการปกครอง
พิ เศษ)
19.50

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เทีย่ วบินที่ FD 765 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2
ชัวโมง
่ 45 นาที **
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21.35

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภ าพและความ
ประทับใจ
หรือ

22.10

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เทีย่ วบินที่ FD 767 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2
ชัวโมง
่ 45 นาที **

23.55

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภ าพและความ
ประทับใจ

**ไฟล์ทบินมีหลายไฟล์ท โปรดูรายละเอียดท้ายโปรแกรม**
** หากลูกค้าท่านใดที่ จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของบริ ษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ หยก จิวเวอรี่ ฯลฯ ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ
จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านทุกเมือง ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน
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อัตราค่าบริการ
กำหนดกำร
เดินทำง

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

เทีย
่ วบิน

รำคำ 1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ (เด็ก
ตำ
่ กว่ำ18มี
เตียง)

ห้องพ ัก
เดีย
่ ว เพิม
่

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
ท่ำนละ

เดือนเมษำยน 2562
11-13 เม.ย. 62

11APR FD760 DMKMFM 0640-1020
13APR FD767 MFMDMK 2210-2355

19,999

19,999

4,000

7,900

12-14 เม.ย. 62

12APR FD760 DMKMFM 0640-1020
14APR FD765 MFMDMK 1950-2135

22,999

22,999

4,000

7,900

13-15 เม.ย. 62

13APR FD760 DMKMFM 0640-1020
15APR FD765 MFMDMK 1950-2135

22,999

22,999

4,000

7,900

14-16 เม.ย. 62

14APR FD760 DMKMFM 0640-1020
16APR FD767 MFMDMK 2210-2355

22,999

22,999

4,000

7,900

15-17 เม.ย. 62

15APR FD760 DMKMFM 0640-1020
17APR FD767 MFMDMK 2210-2355

21,999

21,999

4,000

7,900

** อัตราค่าบริ การข้างต้ น 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 ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน **
** ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 2 ปี (Infant) ราคาภาษี สนามบิ น ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทาง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุณาติ ดต่ อสอบถามเป็ นกรณี พิเศษ **

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!**
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว หรือ กรุป๊ เหมา ที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขายตรง ขายเครือ่ งสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียด โดย
ละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทกุ ครัง้ ไม่สามารถอ้างอิ งโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ ด้ กรณี ที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓
✓

ค่าตั ๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี
น้ามันทุกแห่ง
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษทั กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตให้ผเู้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบินได้ ท่านละไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม เท่านัน้ และ
สัมภาระทีถ่ อื ขึน้ เครือ่ ง 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 ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ทิ ปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้
เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
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เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจา จานวน 10,000 บาท และ
ตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้
โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์
ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
• หากชาระเงินในแต่ล ะส่ว นแล้ว โปรดส่งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุช่อื ผู้จอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันทีเ่ ดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ทีท่ ่านสะดวก
• ส่งรายชื่อสารองที่นัง่ ผู้เดินทางจาเป็ นจะต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรี ูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดิ นทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเทีย่ วโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใ ครบ้าง ,ระบุช่อื คู่พกั ของท่าน(ในกรณีท่ที ่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์
โทรศัพ ท์ท่สี ะดวกให้ติดต่ อ กรณีท่ที ่านไม่ส่ งสาเนาหนังสือเดินทาง หน้ าแรกที่มรี ูปถ่ าย และ ข้อ มูล ผู้เ ดินทาง
ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษทั ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบินหรือ บัตรเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
ใดๆ ทัง้ สิน้
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เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ วี นั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 31-44 วัน ก่อนวันเดิ นทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิ กการเดิ นทาง 30 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดิ นทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน
ก่อนออนออกเดิ นทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ 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
ค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
• กรณี ในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงิ นมาแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ยกเลิ ก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
• เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบิน เป็ นตั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั ๋วเครื่องบิน
โปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
• กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และทางบริษัทได้ดาเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว Refund ได้ หมายถึง
เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
• กรณี ที่ท่านต้องการยกเลิ กการเดิ นทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทัง้ ๆ ทีส่ ายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่ ่านเดินทางท่องเที่ยว
ยังคงให้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่วนให้กบั ท่าน
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• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่ าทัวร์ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ านในกรณี
ดังนี้
- กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่ างกองตรวจคน
เข้าเมืองห้ามเดินทาง
- กรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พานักอยูใ่ นประเทศไทย

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะเดิ นทางจาเป็ นต้ องมีขึ้นตา่ 15 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุก
ท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ กรุณาอย่าเพิง่ คอน
เฟิ รม์ ลางาน
• ในกรณี ที่ ต้องทา วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติ ใช้วีซ่ากรุป๊ )
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า การบริการของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่
มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั 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 นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริ ษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ
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• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้ น
และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้ว
• หากวันเดิ นทาง เจ้าหน้ าที่ สายการบิ น หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดิ นทาง
หรือ พาสปอร์ตของท่านชารุด เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
สภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง กรณีชารุ ด 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
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละกรุป๊ เป็ นสาคัญ
• ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หาก
ต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ
• เกี่ ย วกับการจัด ที่ นัง่ บนเครื่ อ งบิ น จะเป็ น ไปตามที่ส ายการบิน ก าหนด ซึ่ง ทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข้า ไป
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 อาจอยูค่ นละชัน้ คนละอาคารกัน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
• โปรแกรมการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้า
ของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั เิ หตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ท่นี อกเหนือ การ
ควบคุมจากทางบริษทั ) โดยทางบริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• หากในวันเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่คนื ค่าใช้จา่ ย เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
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• ขอสงวนสิ ท ธิ์ การเก็บค่ า น้ ามันและภาษี ส นามบิ นทุ กแห่ ง เพิ่ ม หากสายการบิ นมี ก ารปรับขึ้ นก่ อ นวัน
เดิ นทาง
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิ น โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
• บริ ษัท ฯ จะไม่ รบั ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
• บริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่ องเกิ ดจากความประมาทของท่ าน ,
เกิ ดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิ เหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
• รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
• กรณี ผเ้ ู ดิ นทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิ เศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
• กรณี ต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตี ยง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว อาจไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ หรือ หาก
มีทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตามจริงทัง้ หมด
• บริ การน้ าดื่ มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริม่ แจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ
เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มนี ้าดื่มแจก
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** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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