วันที่ 1
06.00

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)-มาเกา –เมืองจูไหตลาดใตดินกงเปย
(-/-/D)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอร
เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asiaโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศมาเกา
ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจั บ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
10.05
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่FD 762** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้น
เครื่องบิน หรือทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง35 นาที **
13.45
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูเมืองจูไห (Zhuhai)โดยรถโคชผานดานกงเปย** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผาน
ดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน **(ระยะทางระหวางดานประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางขามดานและผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองใชเวลาในการผานดานตรวจคนเขาเมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไหเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5
ของประเทศจีน “จูไห” ไดรับการยกยองจากสหประชาชาติใหเปน “เมืองมหัศจรรยแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน”
นําทานเดินทางสูตลาดใตดินกงเปย (Gong BeiUndergrund Market)เสมือนเดินอยูใ น LOWU CENTRE ทานจะ
สนุกสนานกับการตอรองสินคาราคาถูกทัง้ กระเปา กอปปแบรนดเนมดังตางๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผา ถุงเทา รองเทา
เครื่องประดับสําหรับคุณผูหญิง
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่365 Art Hotel , Zhuhaiหรือเทียบเทา

วันที่ 2จูไห - ถนนคูรัก - สาวงามหวีหนี่ –วัดผูโถว –วัดไปเหลียน –รานผาไหม -รานยา– รานหยก
พิเศษ !! เมนูเปาฮือ้ +ไวนแดง (B/L/D)
เชา

กลางวัน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถชมทิวทัศนของ ถนนคูรัก (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่ง ทาง
รัฐบาลเมืองจูไหไดตกแตงภูมิทัศน ไดอยางสวยงามเหมาะสําหรับ การพักผอนหยอนใจ และที่ไดชื่อวา เปนถนนคูรัก
เพราะวาภายในบริเวณถนนริมชายหาดแหงนี้ไดมีการนําเกาอี้ หรือมานั่งซึ่งทํามาสําหรับ 2 คนนั่งเทานั้น จึงไดชื่อวา
ถนนคูรัก ปจจุบันเปนที่นิยมของบรรดาคูรัก มาพักผอนกันมากมาย
ผานชมสาวงามหวีหนี่ หรือ จูไหฟชเชอรเกิรล (Zhuhai Fisher Girl)สาวงามกลางทะเลสัญลักษณของเมืองจูไห
บริเวณอาวเซียงหู สรางขึ้นจากหินแกรนิตทราย เปนรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร น้ําหนักโดยประมาณ 10 ตัน หวีหนีสาว
งามที่ยืนถือไขมุก บิดเอวพลิ้ว ริ้วชายผาพัดพลิ้ว อุนรอยยิ้มทั้งบนใบหนาถึงมุมปาก เปนสัญลักษณของเมือง บงบอกถึง
ความอุดมสมบูรณรุงเรืองแหงเมืองจูไหนั่นเอง ไมวาใครไปเมืองจูไห ก็ตองแวะเวียนกันไปเยี่ยมเธอ
นําทานเดินทางสู วัดผูโถว หรือ วัดผูถัวซาน (Putuoshan Temple)ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตวกวนอิม
พุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตวมีมากมาย พระโพธิสัตวกวนอิมคืออวตารหนึ่งหรือภาคหนึ่งของพระอมิตาภ
พุทธเจา ซึ่งพระโพธิสัตวกวนอิมเปนมหาบุรุษ เมื่อเสด็จโปรดสัตวใหพนทุกขจะทรงนิรมิตพระองคไปตามภพภูมิ พระ
โพธิสัตวกวนอิมจึงมีหลายปาง เชน ปางประธาน, ปางพันมือพันตา, ปาง 11 หนา และ ปางที่เปน “เจาแมกวนอิม” ที่คน
จีนเรียกวา “อาเนี้ย” เปนตน เชื่อกันวาพระโพธิสัตวกวนอิมมีที่ประทับอยูที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทาง
ทิศใตของประเทศอินเดีย เมื่อราว พ.ศ. 11 พระสงฆรูปหนึ่งเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษาธรรมขากลับไดเชิญองคเจา
แมกวนอิมกลับมาดวย ระหวางทางเจอพายุจึงตองแวะพักที่เกาะแหงหนึ่งเปนเวลานานมาก จนเชื่อวาองคเจาแมฯจะไม
ไปที่ไหน ประสงคจะอยูที่เกาะแหงนี้ จึงไดสรางศาลเพื่อประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เกาะแหงนี้จึงกลายเปนที่ตั้งของ
ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เปรียบเชนที่ประทับของเจาแมกวนอิมตามตํานานเดิม และเกาะแหงนี้คือ “เกาะผูถอซาน” (โพ
ทอซัว) หนึ่งในสี่ภูเขาพระพุทธอันยิ่งใหญของจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดไปหลิน (Bailin Temple)เปนวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศนสวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมีบันได
เดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไหใหความนับถือ ไดแก เทพเจาแหงโชคลาภ, เทพเจากวนอู, เจาแมกวนอิม
ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองขางทางจะมีตนสนปลูกไวตลอดสองขางทาง บรรยากาศรมรื่นมาก เมื่อทานไดกราบไหวสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแลว บริเวณดานนอกก็จะมีระฆังไวใหคนที่ไปขอพรตี เพื่อใหพรที่ขอสมดั่งที่ปารถนา ใน
การตีเขาบอกใหตี 3 ครั้ง แลวพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล สําหรับทานไหนที่ยังไมเคยไป ก็ลองไปดูนะคับ ลองไปขอพรดู และ
ลองไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองจูไห
นําทานเดินทางสูรานผาไหม (Silk Shop)ทานจะไดชมวิธีการผลิตผาไหมแบบชาวพื้นเมืองจูไหที่มีขั้นตอนการผลิตที่
พิถีพิถันทุกขั้นตอน ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่
นําทานเดินทางสูศูนยสมุนไพรจีนบัวหิมะ และ ครีมไขมุก (Herb Shop / Snow Lotus / Pearl Cream ) ศูนยรวม
สินคาพื้นเมืองของเมืองจูไห ทานสามารถเลือกซื้อเพื่อเปนของฝากไดที่นี่ และใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อ
รานหยก(Jade Shop)ของเมืองจีน
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูเปาฮื้อ+ไวนแดงแดง
พักที่365 Art Hotel , Zhuhai หรือเทียบเทา

วันที่ 3เมืองฮองกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังตาเซียน– วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา–
จิมซาจุย
(B/L/D)
เชา

รานจิวเวอรี่ – รานหยก – ยาน

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong)โดยเรือเฟอรี่** ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสิน
สวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง **(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special
Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน
ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยาย
และทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่ สุด
เขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุง
ของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต
ในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความ
เลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศ
เปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แช
กงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุก
แควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุก
ทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติดไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลามีความ
เชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง
เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสูศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่
แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลัง ของเรือนใหม วัดเรือนใหมสราง
เสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่ง
ทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัดจะตองตีกลอง
ใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
วิธีสักการะบูชาเทพเจาที่วัดแชกงหมิว
เริ่มแรกใหไหวเทวดาฟาดินและเจาที่ จุดที่จะไหวนี้ จะอยูกลางแจงสําหรับการไหวขอพรเทพเจาแชกง ทางวัดจะจัดเปน
ชุด สําหรับไหวเทพเจาแชกงโดยตรง คาใชจาย 38เหรียญ ในชุดนั้นจะมีกระดาษไหวเจา 1ชุด, ธูปมังกรสีแดง 3ดอก,
ธูปดอกเล็ก 1กํา พอซื้อธูปเสร็จแลว ทานสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเจาหนาที่ชวยจุดไดเลยระหวางรอเจาหนาที่จุ ดธูป ใหเรา

นํากระดาษไหวเจาที่ไดมา เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะเคราะห เสริมความเปนสิริ
มงคล ปดเปาสิ่งดีๆเขามา นําพาสิ่งไมดีออกไป
วิธีการไหวเทวดาฟาดิน (กลางแจง)
1. ขั้นตอนแรกใหเราหันออกจากวัด แลว บอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด แลวบอกวัตถุประสงคที่มาทําบุญวัดนี้ ไหว 3
ครั้ง
2. หันกลับมาดานใน ไหว3ครั้ง แลวจึงปกธูป
3. ใหเราปกธูปมังกรทั้ง 3ดอก ที่กระถางกลาง
4. ตอไปนําธูปดอกเล็กหันหนาเขาวัด ไหวพรอมบอกชื่อ นามสกุลอีกครั้ง ปกธูปเล็กทั้ง 3. กระถาง กระถางละ3ดอก
5. เมื่อปกธูปทั้ง3ดอกเสร็จ ยังเหลือธูปอยูกําใหญๆ ใหเราแยกไวกอน 3ดอก เพื่อไปปกดานใน
6. สวนที่เหลือกําใหญๆ ใหปกกระถางกลางแจงทั้งหมดใหแลวเสร็จ กอนที่จะเดินเขาไปดานใน
วิธีสักการะดานใน
1. หลังจากจุดธูปไหวดานนอก ใหเขามาสักการะทานดานใน และยืนอยูเบื้องหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแชกง
พรอมธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเจา ใหอธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น และตั้งใจ แลวจึง ไปหมุนกังหัน ที่
อยูสองดานขางๆ รูปปนทานแชกง
2. วิธีหมุนกังหัน ใหหมุน3ครั้ง และตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่เราอยากได เชื่อวา "กังหันนําโชค" จะหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาใน
ชีวิต โดยหลักการที่ถูกบอกตอ คือ หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 ครั้ง
3. กอนที่จะออกจากวัดอยาลืมตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อใหพรนั้นสมปรารถนาและใหดังทั่วฟาดิน (มีเคล็ดลับคือหาก
ไหวพระกอนเที่ยง ใหตีระฆังกอนตีกลอง แตหากเราไปไหวตอนบาย ใหตีกลองกอนตีระฆัง จึงจะเปนลําดับพิธีกรรมที่
ถูกตอง)
ผูที่เคยซื้อจี้กังหันแชกงหมิวจากราน สามารถนําไปไหวขอพรทานแชกง เดินวนรอบกระถางธูป 3 รอบและขอพรให
กังหันนําแตสิ่งที่ดีๆ เขามาสําหรับกระดาษไหวเจา ใหนําไปใสในรถเข็น มีจุดใสอยูบริเวณดานหนา ใหนําไปวางในรถได
เลย โดยที่จะมีเจาหนาที่ชวยนําไปทําพิธีให เปนอันเสร็จพิธี
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุด
แมนตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยาง
พิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถนนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศ
ฮอ งกง ซึ่ งวั ดแหง นี้ เป นที่ ประดิษ ฐานของเทพเจ า จีน หลายองค อย างเทพเจ าหลั กของวัด คื อเทพหวั ง ตา เซี ยน แต
เปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาล
กลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีน
ตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี

เที่ยง

นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung HomKwun Yum Temple)เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป
ค.ศ. 1873 เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพเจาแหงความเมตตา
ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั้นชวยเหลือนอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชือ่ ในเรือ่ งเซียมซีที่
แมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะ
เปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะ
ขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซอง
แดงนั้นไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมี
โอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมาก
ขนาดตองตอแถวยาวมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปน
ของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูป
กังหันลมที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่
นําทานเดินทางสูรานหยก(Jade Shop)ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
นําทานเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road)ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (TsimShaTsui)มักจะตั้ง
ตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่
เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean
Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได
ค่ําบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่Cruise Hotel , Hongkongหรือเทียบเทา

วันที่ 4เมืองมาเกา –วัดอามา– วัดกวนไท-ซากโบสถเซนตปอล-จตุรัสเซนาโด–รานขายของที่ระลึก –เดอะเวนีเชียน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
(B/L/-)
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหาร(ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา(Macau)โดยเรือเฟอรี่ผาน ทาเรือฮองกง – มาเกา**ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบ
สัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัว ผานดานดวยตัวทานเอง **(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝง
ทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักใน
สกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มี
ประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุ งที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนี
สงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930** ใชเวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสูวัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้
เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝงที่มาเกาตรง
บริเวณวัดนี้ แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้
เรื่อยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เองวัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดที่เกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาที่
ผูคนนิยมมากราบไหวกันมากที่สุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงนี้ยังไดรับการ
บันทึกจากองคกร UNESCO ใหเปน 1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายในวัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน
นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเรื่อง
คูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญแกะสลักเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เชื่อกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลูบ กับ
ภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
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ผานชมรูปปนเจาแมกวนอิม(Kun Iam Statue)ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณ Outer Harbourทางใตของฝงมาเกา เปนรูป
ปนยืนสูง 20 เมตรบนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเปนระยะทาง 60 เมตร เปนรูปปนทองสําริดมีรูปแบบ
ที่ผสมกันระหวางจีนและยุโรป จนเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวหลักของมาเกา ซึ่งโดดเดนมากจนกลายเปนหนึ่งใน
สัญญลักษณของมาเกา บริเวณฐานดอกบัวของรูปปนเจาแมกวนอิมจะเปนสถานที่จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับเจา
แมกวนอิม เทพแหงความเมตตา, ศาสนาพุทธ และศาสนาเตา นอกจากนี้ยังวากันวาเปนรูปปนเจาแมกวนอิมเพียงแหง
เดียวในโลกที่ไมไดหันหนาออกทะเล
นําทานเดินทางสู วัดกวนไท (Kuan Tai Temple)วัดกวนไทวัดที่ยังคงไดรับความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทํามา
คาขายที่นิยมมาขอพรใหกิจการของตนไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ตางฝายตางสื่อสัตวจริงใจตอกัน เพื่อใหทํา
มาคาขึ้น ร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถาอยากมีลูกนองบริวานดี ชวยสงเสริมใหการงานประสบความสําเร็จ ก็ตอง
ไมลืมที่จะไหวขอพรจากองคมาเซ็กเธาว มาคูใจขององคกวนอูที่ชวยเสริมสงบารมีของผูเปนเจานายดวยเชนกัน ดังคํา
กลาวของชาวจีนที่วา "เมื่อมามาถึง ทุกอยางสําเร็จ "ภายในวัดกวนไทจะมีองคกวนอูประทับอยูทั้งหมด 3 ปางดวยกัน
ไดแก
- ปางนักรบ (องคประธานตรงกลาง) กลาหาญ เด็ดเดี่ยว เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนทหาร
- ปางพอคา (องคซาย) มือถือทองคํา โชคลาภ มั่งมี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนพอคา นักธุรกิจ ทํา
กิจการสวนตัว
- ปางบุนเชียง (องคขวา) มือถือคําภีร มีความรู วิชาการ ไหวพริบดี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนครูบา
อาจารย ขาราชการ
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul)เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มา
เกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุ ไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ.1835 จนเหลือเพียงซาก
ประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เปนหนึ่งใน
โบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย
แวะ รานขายของฝากทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ
และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึง
ไดมีรสชาติทเี่ ปนเอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

22.10

นําทานเดินทางสูเดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรอง
หลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยวระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อ
ความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และ
ยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่
เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิติ
วาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 ของโลกอีก
ดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาด
ลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจงสําหรับพื้นที่ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ
คือ Golden Fish, Imperial House, Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง
และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการจัดงาน
พิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตนและถาใครที่รักการชอปปงนั้น การ
มาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง
150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่งจําลอง
แบบมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลี พรอมกั บเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชม
ความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร
และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพ นเพดานสีฟาสดใส ที่
ถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว(ยังไมรวมคา
ลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ
สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่FD
767** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินกรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง45 นาที **
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เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาทีข่ อง
บริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋ เนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้เพือ่
ประโยชนของตัวทานเอง **
ตราคาบริการ
อัตราคาบริการ
61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000

กําหนดการเดินทาง

03-06 พ.ค. 61

17-20พ.ค. 61

ราคา
ผูใหญ
ทานละ
รายละเอียดไฟลทบิน และ เวลาบิน
(พัก 1
หอง 2
ทาน)
เดือน พฤษภาคม 2561
03MAY FD762 DMK-MFM 10.0510,988
13.45
06MAY FD767MFM-DMK 23.5501.40
17MAY FD762 DMK-MFM 10.0510,988
13.45
20MAY FD767MFM-DMK 23.5501.40

ราคา 1
เด็ก 2
ผูใหญ
(เด็กมี
เตียง)

ราคา 1 เด็ก
2 ผูใหญ
(เด็กไมมี
เตียง)

หองพัก
เดี่ยว
เพิ่ม

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิ
น ทาน
ละ

13,988

13,988

4,000

8,900

13,988

13,988

4,000

8,900

2-5มิ.ย. 61

09-12 มิ.ย. 61

23-26 มิ.ย. 61

เดือน มิถุนายน 2561
02JUN FD762 DMK-MFM 10.059,999
13.45
05JUN FD767MFM-DMK 22.10-23.55
09JUN FD762 DMK-MFM 10.0510,988
13.45
12JUN FD767MFM-DMK 22.10-23.55
23JUN FD762 DMK-MFM 10.0510,988
13.45
26JUN FD767MFM-DMK 22.10-23.55

12,999

12,999

4,000

8,900

13,988

13,988

4,000

8,900

13,988

13,988

4,000

8,900

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500
บาท / ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ
ทั้งนีท้ านสามารถใหมากกวานีไ้ ด ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน**
** อัตรานี้ ยังไมรวม คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกง กรณีประกาศใหกลับมายืน่ รองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
ประเทศฮองกง ไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงใหกับคนไทยสําหรับผูที่มคี วามประสงคไปพํานักระยะสั้น
เพื่อการทองเที่ยวในประเทศฮองกงไมเกิน 30 วัน) กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง (ยกเลิก
มาตรา 144) จะมีคาใชจายเพิม่ ทานละประมาณ 1,500 บาท แบบSingle(ยื่นธรรมดา 5 วันทําการ) 3,550 บาท (ยืน่ แบบ
เรงดวน 3 วันทําการ) 4,150 บาท (ยืน่ แบบเรงดวนพิเศษ) โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน **
** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ณ วันเดินทางกลับ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มทานละ 3,000
บาท **
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท**
(ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และ ไมไดเดินทางกับบิดา หรือ มารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองถือจดหมาย
ยินยอมใหบตุ รเดินทางไปตางประเทศจากบิดา และ มารดา ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบานที่ทานอยูอ าศัย **
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถอื หนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพเิ ศษ **
** กรณีตอ งการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษาครู ธุรกิจขายตรง ขาย
เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติหรือคณะทีต่ องการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจง
รายละเอียด โดยละเอียดเพือ่ เสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการ
เปลี่ยนแปลง **
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ใหบริการเฉพาะผูเดินทาง
ที่มีวตั ถุประสงคเพือ่ การทองเที่ยวเทานัน้ **
** ประกาศจากสายการบิน Air Asiaกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศฮองกง
โดยสายการบิน Air Asia แลว ไมผานดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกง ทําใหลกู คาตองถูกสงตัวกลับประเทศไทย
ในสวนนี้จะมีคาใชจายที่เกิดขึน้ ในการเปลี่ยนแปลงตัว๋ ขากลับ รวมถึงคาบริการอืน่ ๆที่เกิดขึ้นดวย ลูกคา
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ ทั้งหมดนี้เองทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี อีกทั้งลูกคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศฮองกงเรียกเก็บเพิ่ม และหรือ
ลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีทนี่ ั่งวางหรือตามวันที่เดินทางของตั๋วเครื่องบินเดิม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับเจาหนาทีต่ รวจคนเขาเมืองของประเทศฮองกงและสายการบิน จะเปนผูพิจารณา ซึ่งเปนระบบการ
ทํางานแบบเด็ดขาด โดยทางผูจัด (บริษทั ทัวร) จะไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ในสวนนี้**

อัตราคาบริการนี้ รวม

คาตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอ ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมือง
ใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม

คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asiaคือ
อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม 1 ชิ้น เทานั้น และ
สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมเทานั้น




คามัคคุเมศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
×
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท ค าอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหอง
และคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
×
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกง กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางประเทศฮองกง ได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงใหกับคนไทยสําหรับผูที่มีความประสงคไปพํานักระยะสั้นเพื่อการทองเที่ยว
ในประเทศฮองกงไมเกิน 30 วัน) กรณีมีการประกาศใหยื่นขอวีซากระทันหันกอนการเดินทาง จะมีคาใชจายเพิ่มทานละ
ประมาณ 1,500 บาท (Single Entry) โดยยื่นวีซาที่สถานทูตจีน
×
คาธรรมเนียมในกรณีที่ก ระเปา สัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน กวาที่สายการบิ นนั้นๆกํา หนดหรื อสัมภาระใหญเ กินขนาด
มาตรฐาน ทานสามารถโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน ทานละ
×
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
×
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×
ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน
สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
×
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขสําคัญที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวั นอื่นตอไป โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง ,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศ
ฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

-

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ
จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ
พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่ง
หลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่
ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนั งสือ
เดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทํา
หนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานได สงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน กอน
ออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วันกอนเดินทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธ
วีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน
กอนออนออกเดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

-

-

-

-






กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจาย
การดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง สําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบินในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงิน
คืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพัก
อาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของ
สายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท )
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคง
ใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
คืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหาม
เดินทาง
กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย

-

-

-

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง
, การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง
ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก
ในกรณีที่ตองทําวีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 1,500 บาทแบบ Single(ปรกติใชวีซากรุป)

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน

กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้ง ที่ 1 ทาน
ละ 5,000บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน

กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 21 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็ บคา
ทัวรเต็มจํานวน 100%

สวนที่เหลือ ชําระกอนออกเดินทางอยางนอย 21 วัน กอนออกเดินทาง

หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา








หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมด
นี้แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พี
เรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขายมาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่ มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวน
ชัดเจน โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใคร
บาง , เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอกรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเ ดินทาง
ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระ
ในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่มกรณีที่กระเปาของทานไมเปนไปตามเงื่อนไขของสายการบินกําหนด)

สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง ยาว และ สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ขนาดตามความเหมาะสม ไมสามารถนําของเพลง และ ของมีคนขึ้นบนเครื่องได กรณีที่ทานจําเปนตองนําไปดวย จําเปน
จะตองใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง หากไปถึงดานตรวจสัมภาระและยังอยูในกระเปาถือขึ้นบนเครื่องบิน ทานจะตอง
ทิ้งวัตถุนั้นๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่สํารองหรือ อุปกรณที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด กรมการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ หรือ ไออาตา
(IATA) มีกฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ขึ้นบนเครื่องบิน หามนําแบตเตอรี่สํารอง ใสกระเปา
เดินทางโหลดลงใตทองเครื่องบิน แตสามารถใสกระเปาสัมภาระถือขึ้นบนเครื่องบินได ตามความจุดังนี้
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟา 20,000mAh หรือนอยกวา 10 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมระบุจํานวนชิ้น
- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟาตั้งแต 20,000 – 32,000mAh (หรือมากกวา 160 Wh.) สามารถนําขึ้นเครื่องได ทานละ
ไมเกิน 2 ชิ้น





- แบตเตอรี่สํารอง ที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000mAh(หรือมากกวา 160 Wh) ไมอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
กรณีที่ตองมีการเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้ งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทาน
จําเปนตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

คุณสมบัตกิ ารเขาประเทศฮองกง
(สําหรับกรณีการเขาประเทศฮองกง ดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู อายุไมต่ํากวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับจากประเทศฮองกง และมีหนาวาง
อยางนอย 2 หนา
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศฮองกงจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 30 วัน
4.
เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศฮองกง มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
** หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางลูกคา
และบริษัท **
** ขอขอบพระคุณทุกทานที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

