MFM06 มาเกา ฮองกง 2 Night(3D2N)
ผูกดายแดงขอเนื้อคู พักฮองกง 2 คืน
FD762
FD765

DMK(กรุงเทพ) –MFM(มาเกา)
MFM(มาเกา) - DMK(กรุงเทพ)

10.05– 13.45
19.50 –21.35

บินดวยสายการบินAIR ASIA (FD): ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน7 ก.ก. **
วันที่ 1
07.00

10.05

13.45

ก รุ ง เ ท พ ฯ ( ด อ น เ มื อ ง ) - ม า เ ก า –ฮ อ ง ก ง –ย า น ม ง ก ก - ย า น เ ล ดี้ ม า ร เ ก็ ต พิเศษ !! ชมโชวแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก (-/-/-)
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน
หมายเลข 1-3สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ
เช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนํา
อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจั บ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่
ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asiaเที่ยวบินที่
FD 762** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรี ยบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะเร็วกวาเมืองไทย
ประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong)โดยเรือเฟอรี่** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระผานดานดวยตัว
ทานเอง ทุกทาน **(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of
the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.
และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน
และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุง ของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง ที่อยูตดิ ซึ่งประชากร

ค่ํา
พักที่

จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930** ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง **
นําทานเดินทางสู ยานมงกก (Mong Kok)เปนยานที่พักอาศัยและชอปปงที่หนาแนนที่สุดในฮองกง ถาคุณคิดวาที่นี่จะแออัด
และไมนาเดิน ก็ขอใหคิดใหมไดเลย ถนนสายประวัติศาสตรอาบไฟนีออนที่ทอดผานบรรยากาศของความพลุกพลานและมี
ชีวิตชีวาของที่นี่นั้น ควรคาแกการแวะไปชมเปนอยางยิ่ง ไมเพียงเพราะคลื่นฝูงชนที่หลากหลายและละลานตา แตยังรวมถึง
สารพั ด รา นค า ที่ข าช อ ปจะต อ งติ ด ใจยา นนี้ มีหนึ่ ง ในตลาดที่ เป น ที่ นิ ยมมากที่สุ ด ในฮอ งกง ยา นเลดี้ส ม าร เก็ ต (Lady
Market) และยังมีถนนสายชอปปงอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งทําใหที่นี่คลายคลึงกับยานชอปปงหลายแหงทางตอนใตของจีน ถนน
แตละสายจะมีพอคาแมคาที่ขายสินคาเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเสนในมงกกนั้น
เต็มไปดวยรานขาย ปลาทอง, ดอกไม, นก , รองเทาผาใบ , เครื่องใชในครัว , ชุดแตงงาน และสินคาเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีก
นับไมถวนที่นี่ คุณจะสามารถซื้อและตอรองราคาของไดเกือบทุก อยาง ตั้งแตของใชในบานไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซ
เยิงชอยขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องสําอาง และเสื้อผา ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเปนที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินคา
แฟชั่นและเครื่องประดับเทรนดลาสุดจากญี่ปุนและตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เปนหนึ่งในหลายๆ มอลลที่ใหคุณ
สามารถชอปปงในมงกกอยางสบายๆ ในสายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
พิเศษ !!ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก (Symphony of Lights)ไดชื่อวาเปนการแสดงแสงสีเสียง
กลางแจงทีใ่ หญที่สุดซึง่ บันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44 อาคารชั้นนําที่อยูในฝงฮองกงและ
ฝงเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ํา
ในอาวที่มีเรือวิ่งผานไปมาเปนฉากประกอบแบบธรรมชาติ
อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONGหรือเทียบเทา

วันที่ 2
เชา

เมืองฮองกง - รีพลัส เบย – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังตาเซียน –วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา-รานจิวเวอรี่ –
รานหยก - ถนนนาธาน – ยานจิมซาจุย (B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay)หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถาย
ทําภาพยนตรหลายเรื่อ งมีรูปปนของเจาแมก วนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยู
ทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล
ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสูวิคตอเรียพีคหรือชื่อทองถิ่นที่เรียกกันทั่วไปอีกแบบก็คือ เดอะ พีค โดยรถบัส วิคตอเรียพีคเปนชื่อ
ภูเขาที่อยูทางทิศตะวันตกของเกาะฮองกง เปนภูเขาที่ทีความสูงที่สุดบนเกาะ และยังเปนสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของฮองกง บน
ยอดเขาแหงนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮองกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศนของอาววิคตอเรีย อาวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก ตึกระฟา และเรือเฟอรรี่ เปนจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด นักทองเที่ยวทั้งหลายนิยมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮองกง
จากมุมสูง และเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ เชน พีกทาวเวอร ซึ่งในปจจุบัน วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักทองเที่ยวหลายลาน
คนตอป
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple)เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนใหความเลื่อมใส
ศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉก
เชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเพื่อชวงชิงอาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแช
กง ซึ่งมีประวัติเลาตอกันมาวา ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ "แช กง" เปนแมทัพปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตา งก็ยาํ
เกรงตอกําลังพลที่กลาหาญในกองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครัง้ ทานใชสัญลักษณรูปกังหัน
4 ใบพัดติดไวดา นหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ
กังหันนี้จะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน ชื่อเสียงในการนําทัพสู
ศึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึง่
อยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแช
กงซึง่ เปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึ่งทางดานขางมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว
ประชาชนทีเ่ ขาวัดแชกงจะตองหมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพื่อหมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทา นจะออก
จากวัดจะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพื่อความเปนสิริมงคล
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสี่ยงเซียมซีสุดแมน ตัง้ อยู
ใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญาไดรับการดูแลอยางพิถีพิถัน วัดจีนขนาด
ใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝงแผนดินใหญ) อยูถ นนหวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่

กลางวัน
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ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจาหลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใช
การขอความรักจากเทพเจาองคนี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือ
เทพเจาหยกโหลว เปนรูปปนสีทองมีเสี้ยวพระจันทรอยูด านหลังประทับอยู ซึง่ ชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอ
พรกับเทพเจาองคนี้ตองใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู หานยาง
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple)เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ.
1873 เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพเจาแหงความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมี
ทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั้นชวยเหลือ นอกเสียจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แมนมาก และ ยังมีพิ ธี
ขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวนใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่ง
ทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับเซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวน
เหนือกระถางธูปหนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัดจะ
เขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ ชวงเทศกาลตรุษจีนจะ
มีชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก
นําทานเดินทางสูโรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory)เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือนใคร เปนของฝากไป
ใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะสวยงาม โดดเดน เปนรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียง
แ ล ะ เ ป น ที่ นิ ย ม กั น ทั่ ว โ ล ก
ที่ ถื อ กํ า เ นิ ด ขึ้ น ที่ นี่
นําทานเดินทางสูรานหยก(Jade Shop)ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
จากนั้นเดินทางสู ถนนนาธาน (NathanRoad)ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย(Tsim Sha Tsui)มักจะตั้งตนกันที่
สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลองถายรูป ฯลฯและสินคาแบบที่เปนของพื้นเมือง
ฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวย
หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได
อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเทา

วันที่ 3
เชา

เมืองมาเกา - วัดอามา – วัดกวนไท - ซากโบสถเซนตปอล - จตุรัสเซนาโด - เดอะ เวนีเชียน มาเกา
- เดอะ ปาริเซียน มาเกา –- สนามบินมาเกา – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร (ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau)โดยเรือเฟอรี่ผาน ทาเรือฮองกง – มาเกา ** ทุกทานจําเปนตองรับผิดชอบสัมภาระ
และดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง **(หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน
ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและ
ทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม.และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก
ประชากรฮองกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุงที่อยูติด ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสต
ทศวรรษ 1930** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คําวา "อามา" นี้ เปน
ที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทางมาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลว
ไดถามกับ ชาวบานว าเกาะนี้ชื่ อวาอะไร ชาวบา นตอบไปว า "มาก อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้ เรื่อยมา จนสุดทา ย
กลายเปนมาเกานี่เอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดที่เกาแกที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาที่ผูคนนิยมมากราบไหวกัน
มากที่สุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิงตั้งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงนี้ยังไดรับการบันทึกจากองคกร UNESCO ใหเปน
1 ในมรดกโลกอีกดวย ภายในวัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและ
ครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเรื่องคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหินขนาดใหญแกะสลักเปน
รูปปเรือสําเภาโบราณ เชื่อกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลักบนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเท
มา ผานชม รูปปนเจาแมกวนอิม (Kun Iam Statue)ตั้งอยูกลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใตของฝงมาเกา เปนรูปปน
ยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่นออกไปทางทะเลเปนระยะทาง 60 เมตร เปนรูปปนทองสําริดมีรูปแบบที่ผสมกัน
ระหวางจีนและยุโรป จนเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวหลักของมาเกา ซึ่งโดดเดนมากจนกลายเปนหนึ่งในสัญญลักษ ณของมา
เกา บริเวณฐานดอกบัวของรูปปนเจาแมกวนอิมจะเปนสถานที่จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับเจาแมกวนอิม เทพแหงความ
เมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเตา นอกจากนี้ยังวากันวาเปนรูปปนเจาแมกวนอิมเพียงแหงเดียวในโลกที่ไมไดหันหนาออก
ทะเลนําทานเดินทางสู วัดกวนไท (Kuan Tai Temple)วัดกวนไทวัดที่ยังคงไดรับความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทํามาคาขายที่
นิยมมาขอพรใหกิจการของตนไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดนโกง ตางฝายตางสื่อสัตวจริงใจตอกัน เพื่อใหทํามาคาขึ้น ร่ํารวย
เงินทองไหลมาเทมา หรือถาอยากมีลูกนองบริวานดี ชวยส งเสริมใหการงานประสบความสําเร็จ ก็ตองไมลืมที่จะไหวขอพรจาก

เที่ยง

องคมาเซ็กเธาว มาคูใจขององคกวนอูที่ชวยเสริมสงบารมีของผูเปนเจานายดวยเชนกัน ดังคํากลาวของชาวจีนที่วา "เมื่อมามาถึง
ทุกอยางสําเร็จ" ภายในวัดกวนไทจะมีองคกวนอูประทับอยูทั้งหมด 3 ปางดวยกัน ไดแก
- ปางนักรบ (องคประธานตรงกลาง) กลาหาญ เด็ดเดี่ยว เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนทหาร
- ปางพอคา (องคซาย) มือถือทองคํา โชคลาภ มั่งมี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนพอคา นักธุรกิจ ทํากิจการ
สวนตัว
- ปางบุนเชียง (องคขวา) มือถือคําภีร มีความรู วิชาการ ไหวพริบดี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนครูบาอาจารย
ขาราชการ
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul)เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโตนีโอ มาเกา ประเทศจีน
(เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญ
ของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุอิต ในสมัยนั้น เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย
แวะ รานขายของฝากทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรสตางๆ และเบอเกอรี่
เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหารและขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปน
เอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเต็มอิ่มกับบุฟเฟตนานาชาติ

นําทานเดินทางสูเดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมีหองพักรับรองหลาย
พันห อง มี หองคอมพิ วเตอร ขนาดใหญ ให บริ การ และมีค าสิ โนที่ นัก พนั นและนั กท องเที่ย วระดั บไฮโซมาเล นกัน เพื่ อความ
สนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจายระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมี เรือกอนโด
ลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มากถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิติวาเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆ
ที่ใหญที่สุดในเอเชีย และยังเปนอาคารที่มีขนาดใหญที่สุด เปนอันดับ 6 ของโลกอีกดวย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบ
ตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตรบรรจง สําหรับพื้นที่ที่แบงเปน
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คาสิโนนั้น 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 ไวสําหรับการจัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล
เปนตนและถาใครที่รักการชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่
ใหนักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้งอยูรายรอบของ
แกรนด คาเนล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมืองเวนิสประเทศอิตาลี พรอมกับเรือกอนโดลามากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่
ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดยเรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยู
ภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดานนอกอีกด วย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟา
สดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของกอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคา
ลองเรือกอนโดลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร ) บริเวณเดียวกัน จะเปนเดอะ ปารีเชียง มาเกา(The Parisian Macao)หรือที่รูจักกันในนาม
ของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรมซึ่งมีขนาดเล็กกวาของ
จริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น บนหอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป
2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ที่นี่มีหองพักสูงสุดถึง 3,000 หองไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวาย
น้ํา คาสิโน และโรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่
แท จ ริ ง โดยได แ รงบั น ดาลใจมาจากเมื อ งปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส เมื อ งคลาสสิ ค ตลอดกาลที่ ขึ้ น ชื่ อ ด า นความงดงามทาง
สถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในรานขายของที่ระลึก Shop 550 (ยัง
ไมรวมคาขึ้นลิฟต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้ Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168
MOP, เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68
MOPWeekends (เสาร , อาทิตย และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 188 MOP, เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา
158 MOP ตั๋วชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 118 MOP, เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่FD 765**
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนีเ้ พื่อประโยชนของตัวทานเอง **
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใหญ ทานละ
(พัก 1 หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กต่ํากวา
18มีเตียง)

หองพักเดี่ยว เพิ่ม

ไมใชตั๋วเครื่องบิน ทาน
ละ

เดือนตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561

16,900

16,900

5,000

9,900

19 - 21 ตุลาคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

21 - 23 ตุลาคม 2561

18,900

18,900

5,000

9,900

26 - 28 ตุลาคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

28 - 30 ตุลาคม 2561

15,900

15,900

5,000

9,900

เดือนพฤศจิกายน 2561
04 – 06 พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

11 – 13 พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

18 – 20 พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

25 – 27 พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

4,000

8,999

เดือนธันวาคม 2561
02 – 04 ธันวาคม 2561

14,900

14,900

4,500

9,900

09 - 11 ธันวาคม 2561

16,900

16,900

4,500

9,900

14-16 ธันวาคม 2561

15,900

15,900

4,500

9,900

16 - 18 ธันวาคม 2561

14,900

14,900

4,500

9,900

21 - 23 ธันวาคม 2561

15,900

15,900

4,500

9,900

23 - 25 ธันวาคม 2561

16,900

16,900

5,000

10,900

30 ธันวาคม – 1 มกราคม 62

22,900

22,900

6,000

14,900

31 ธันวาคม – 2 มกราคม 62

22,900

22,900

6,000

14,900

5,000

11,999

เดือนมกราคม 2562
01 – 03 มกราคม 2562

19,900

19,900

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท / ทริป /
ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนีท้ านสามารถ
ใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** ราคาเด็กอายุต่ํากวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท** (ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถอื หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพิเศษ **

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดย
ละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **

อัตราคาบริการนี้ รวม










คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air Asia คือ อนุญาตใหผู
เดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัมเทานั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน
7 กิโลกรัมเทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให
โรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพ
และความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ(กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ได ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา จํานวน 10,000 บาทและตัดที่นั่งการจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามา
ใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษ
จํานวนจํากัด
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่
เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทางครบถวนชัดเจน
พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทยและจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพัก
ของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน),เบอรโทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มี
รูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทางคืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว
เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดาน
ตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออก
เดินทางกรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพี เรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไมคืน
คาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร
ชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง เรียกเงินคืนไดบางสวน)
ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติวาต
ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณีดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวาง
แผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอนเฟรมลางาน

 ในกรณีที่ ตองทํา วีซาขามดานจีนจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double(ปกติใชวีซากรุป)
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบิน เปน
ตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10
ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
ของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณี
ที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20วัน กอนออก
เดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปนสําคัญ
 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อ นวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเปนไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตทั้งนี้และ
ทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่ง ดวยกัน อยางที่ดีสุด
 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคน
ละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของลูกคาเปนสําคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุด
งาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับ การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือ
ตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Tripleโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการเดินทาง ยกเวนวันอิสระ
จะไมมีน้ําดื่มแจก
** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ทั้งหมดนี้แลว **
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

