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่ งกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 ว ัด
มาเก๊า ฮอ
3 ว ัน 2 คืน
ี (FD)
โดยสายการบินแอร์เอเซย
เริม
่ เพียง

16,888.รายการท ัวร์ + ตว๋ ั เครือ
่ งบิน







พักฮ่ องกง 2 คืน !!
ไหว้ พระรับสิ ริมงคลที่มาเกา และ ฮ่ องกง 9วัด
เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
ไหว้ พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้ าเซียน และ วัดแชกงหมิว
ไหว้ องค์พระใหญ่ ลันเตาพร้ อมนั่งกระเช้ านองปิ งชมวิว 360 องศา
 ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ที่ ถนนนาธานฮ่ องกง และซิตเี้ ก็ทเอาท์ เล็ต

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 05-07 ต.ค. 61
วันที่ 06-08 ต.ค. 61
วันที่ 12-14 ต.ค. 61
วันที่ 19-21 ต.ค. 61
วันที่ 20-22 ต.ค. 61
วันที่ 21-23 ต.ค. 61

18,888.18,888.18,888.19,888.19,888.19,888.-

วันที่ 27-29 ต.ค. 61

19,888.-

วันที่ 02-04 พ.ย. 61
วันที่ 03-05 พ.ย. 61
วันที่ 09-11 พ.ย. 61
วันที่ 10-12 พ.ย. 61
วันที่ 16-18 พ.ย. 61
วันที่ 17-19 พ.ย. 61
วันที่ 23-25 พ.ย. 61
วันที่ 24-26 พ.ย. 61
วันที่ 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
วันที่ 01-03 ธ.ค.61
วันที่ 14-16 ธ.ค.61
วันที่ 15-17 ธ.ค.61
วันที่ 22-24 ธ.ค.61
วันที่ 29-31 ธ.ค.61
วันที่ 30 ธ.ค.-01 ม.ค 62
วันที่ 31 ธ.ค.-02 ม.ค.62
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เส้ นทางการเดินทาง
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กรุงเทพ
กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – วัดอาม่ า – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - เวเนเชี่ยน –
ฮ่ องกง

เช้ า

เที่ยง
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Panda Hotel หรือ
เทียบเท่ า
Panda Hotel หรือ
เทียบเท่ า

2.

ฮ่ องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้ าแม่ กวนอิม –
ร้ านจิวเวอรี่ – ร้ านหยก - อิสระช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
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3.

ฮ่ องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่ าว-พระใหญ่ลันเตา+
กระเช้ านองปิ ง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ

O

O

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
07.00 น.
10.10 น.
13.45 น.

กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – วัดอาม่ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่ องกง
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD762
(บนเครื่ องมีบริ การขายอาหารและเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเก๊า (เวลาท้ องถิน่ เร็วกว่ าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจเอกสารและ
สัมภาระในการเข้าเมือง
“มาเก๊ า” เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและ
ประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้
เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิ คมอยูใ่ นแถบนี้ ที่สาํ คัญคือชาว
โปรตุเกสได้นาํ พาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่าง
มากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็ นเมือ งที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจน
สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลางเอเชี ย ” มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่ งทะเลด้านตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ลในอดีตมาเก๊าเป็ นอาณานิ คมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม
ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งใน
เขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
นํา ท่ า นชม วั ด อาม่ า ให้ทุ ก ท่ า นได้ก ราบไหว้เ จ้า แม่ ท ับ ทิ ม ที่ วัด อาม่ า ซึ่ งเป็ นวัด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากๆ สํา หรั บ
นักท่องเที่ยวสําหรับวัดแห่งนี้ต้งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่
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กันไปตามพื้นที่ที่อ าํ นวย เนื่ อ งจากสถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ ม เชิงเขา เมื่อเดิ นพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่
ทับทิมตั้งอยู่ นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและยังมีศาลเจ้าขนาด
เล็ ก ๆ อี ก หลายศาลที่ ไ ด้มี ก ารสร้ า งเพื่ อ ถวายให้ แ ก่ เ จ้า แม่ ท ับ ทิ ม วัด เก่ า แก่ อ ัน ดับ สองในมาเก๊ า นั่ น ก็ คื อ
“วัดเจ้ าแม่ กวนอิม”(Kun Iam Temple) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพื่ออุทิศถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม ในมา
เก๊าแม้จะมีวดั เจ้าแม่กวนอิมมากมายหลายวัด แต่วดั เจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่สาํ คัญที่สุดในมาเก๊า
แต่ละวันมีผแู ้ วะเวียนมาสักการะท่านกันไม่ได้ขาด แม้วดั จะตั้งอยูต่ ิดถนนใหญ่ แต่แค่กา้ วผ่านประตูก็เข้าไปเจออีก
โลกที่สงบร่ มเย็น ยิง่ เดินลึกเข้าไปข้างในก็พบหอพระใหญ่ 3 หอ โอ่โถงกว่าที่คิดเมื่อเทียบกับประตูทางเข้ากว้าง
เพี ย งเดิ น สวนกั น เท่ า นั้ น สภาพโดยรวมดู ส มบู ร ณ์ เกิ นจะกว่ า วั น เวลาที่ ผ่ า นมา 600 ปี นํ า ท่ า นชม
THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรู เลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและ
ชมความงามสัมผัสเมื อ งจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้อ งฟ้ าจําลองเสมื อ นจริ งภายในเวเนเชี่ ยนตามอัธยาศัยซึ่ ง
แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง
เพื่อ ลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่ นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่ น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคาท่านละ
120 เหรี ย ญ) ล่ อ งไปตามคลองเวนิ ช ภายในโรงแรมหรื อ จะ เสี่ ย งโชคคาสิ โนซึ่ ง มี อ ยู่ท้ งั หมด 4 โซนใหญ่ **
(ไม่ อ นุ ญาตให้เด็กที่มีอ ายุต่ าํ กว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิ โน และไม่อ นุ ญาตให้ทาํ การบันทึกภาพใด ๆ ภายใน
คาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ)
คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรื อเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางเข้าสู่ที่พกั Panda Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2:

เช้ า

ฮ่ องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้ าแม่ กวนอิม – ร้ านจิวเวอรี่ – ร้ านหยก – อิสระช้ อปปิ้ ง
จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กบั Wong Tai Sin เด็กหนุ่ มผูร้ ิ เริ่ มใน
การศึกษาลัทธิเต๋ าจนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อ
ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็ นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่ งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผคู ้ น
มากมายที่นํา ธู ป และของมาสักการะเพื่อ ขอพรต่ างๆ ตั้งแต่ เรื่ อ งความรักไปจนถึ งฤกษ์ม งคลในการทําธุ รกิ จ
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สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี แดงขนาดใหญ่และหลังคาสี ทองเหลืองอร่ าม..นํา
ท่านชม วัดชีหลิน สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ ายลัทธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1930แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปั ตยกรรมเป็ นรู ปแบบของราชวงศ์ถงั ของจีน ตัวอาราม
จะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีองศ์พระโพธิสัตว์ให้ผคู ้ นได้กราบไหว้ จากนั้นเดินทางไป วัดแชกง เป็ น
วัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ถึงบุคคล
สําคัญคนหนึ่ งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกง
ได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทัว่ ไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกง
จะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเรา
และครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้าย
ก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ
คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของ
เดื อ นแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่อ งกงและนักธุ รกิจจะมาวัดนี้ เพื่อ ถวายกังหันลมเพราะเชื่อ ว่ากังหันจะช่ วยพัดพา
สิ่งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งในฮ่องกง ขอพรเจ้า
แม่กวนอิมพระโพธิสตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษ์ เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็ก แต่เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก ทุกวันๆจะมีคนมากราบไหว้ขอพรกันหนาแน่ น
เซียมซีที่นี่มีความแม่นมากที่พเิ ศษกว่านั้น ถ้าหากประสพผลความสําเร็ จคนส่ วนใหญ่เมื่อมีโอกาสมักลับมาฮ่องกง
อีกครั้งเพือ่ มาที่วดั แห่งนี้ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้อง
ต่อแถวยาวมาก นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนํา
ท่านสู่ ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรื อหยกเทียม และเลือกซื้ อสมุนไพรที่ได้รับการการันตี
คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง. จานั้นให้ท่านมีความสุ ขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ งไม่ว่าจะเป็ น ย่านขาย
สิ นค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรื อ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่ น HARBOUR CITY ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งย่าน
Tsim Sha Tsui ที่มีร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้ ช้อปปิ้ งที่
ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิ ด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทัว่ ทุกมุมโลก
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คา่

รั บประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พกั Panda Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3:

ฮ่ องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่ าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้ านองปิ ง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั
นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดหม่ านโหมว (Man Mo Temple) เก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1847
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติประจําฮ่อ งกงอี กด้วย สําหรับสักการบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน (Man) เทพแห่ ง
ตัวอักษรเป็ นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู( Mo) เทพแห่ งสงคราม
เป็ นเทพด้านบู ้ เป็ นที่นิยมของนักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ งนิ ยมกันมาตั้งแต่
ในอดี ต ที่ ผู ้ต ้อ งการสอบจอหงวนมั ก จะมากราบไหว้ข อพรกั น
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่ งโชค
ลาภ ณ ชายหาดรี พัลส์ เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ล ะปี จะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้า
แม่กวนอิมเจ้าแม่ทบั ทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้ง
ไป..วัดทินห่าว (Tin Hau) คนฮ่องกงนั้นให้ศรัทธาในเจ้าแม่ทบั ทิมเป็ นอย่างมาก โดยใช้ชื่อเดียวกันซึ่ งจะแตกต่าง
จากบ้านเราที่แต่ละวัดจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปเทพธิดาแห่ งสรวงสวรรค์ พระนามสกุลเดิม "Lin" เป็ นชาวฟูโจว
เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ สามารถป้ องกันชาวประมงให้รอดพ้นจากอันตรายของพายุและความ
หายนะทางทะเล จีงได้รับการยกย่องจนเป็ นที่สกั การะบูชา เปรี ยบดัง เทพของชาวเรื อใน ฮ่องกง ปาฏิหารย์ของวัด
แห่ งนี้ มีไว้ว่าเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ งญี่ปุ่นบุกมาที่ Stanley แห่ งนี้ แม้ว่าวัดจะถูกระเบิดถึงสองลูก
แต่ลูกระเบิดกลับไม่ระเบิดอย่างน่ าตกใจ ทําให้ผคู ้ นที่หนี เข้ามาหลบภัยในวัดแห่ งนี้ ปลอดภัยจากสงครามครั้งนั้น
ทุก ๆปี วันที่ 23 เดือน 3 ของจีนจะมีผคู ้ นเข้ามาสักการะเจ้าแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียว
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บ่ าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึน้ กระเช้ านองปิ ง เพือ่ สัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะ
ทะเลจีนใต้และภูเขาสู งแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิ โลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่าน
นมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิสตั ว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่ งสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1920 เดิ มเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อ มาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ ยนเป็ นศาสนสถาน
โปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็ นจํานวนมาก
วัดโป่ หลิ นเป็ นวัดเจห้ามเซ่ นไหว้อ าหารที่เนื้ อ สัตว์ทุกชนิ ด วัดโปหลิ นตั้งอยู่ที่ระดับความสู ง 22 เมตร สามารถ
มองเห็นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถาง
ธูปขนาดใหญ่ที่ดา้ นล่าง ไต่ข้ นึ บันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนัง่ ประทับอยูเ่ หนือระดับนํ้าทะเล 371 เมตร องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิ นเขา
เบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้ นเทพธิ ดากําลังถวายเครื่ องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตาม
ความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธรู ปเทียนถานบนยอดเขานี้ เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบน
สวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ นนองปิ งที่จาํ ลองชีวิตความเป็ นอยู่
ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านนํ้าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อป
ปิ้ ง CITYGATE OUTLET มี สินค้าให้เลื อ กซื้ อ อย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER,
BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน Hongkong International Airport
รับประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
22.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบิน ฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503 (บน
เครื่องมีบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม)

23.59 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ท้งั นี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุ ดวิสัยต่ างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

โปรแกรม : มาเก๊ า ฮ่ องกง ปัง ปัง ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ เอเซีย FD (GO1 MFM-FD007
อัตราค่าบริการ

05-07 ตุลาคม 2561

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
18,888.-

เด็ก 3- 12 ปี
(เสริ มเตียง)
18,888.-

เด็ก 3- 12 ปี
(ไม่เสริ มเตียง)
17,888.-

6,000.-

ราคา
ไม่รวมตัว๋
-

06-08 ตุลาคม 2561

18,888.-

18,888.-

17,888.-

6,000.-

-

12-14 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561

18,888.19,888.19,888.-

18,888.19,888.19,888.-

17,888.18,888.18,888.-

6,000.7,000.7,000.-

-

21-23 ตุลาคม 2561

19,888.-

19,888.-

18,888.-

7,000.-

-

26-28 ตุลาคม 2561

18,888.-

18,888.-

17,888.-

6,000.-

-

27-29 ตุลาคม 2561

18,888.-

18,888.-

17,888.-

6,000.-

-

02-04 พฤศจิกายน 2561

16,888.-

16,888.-

15,888.-

6,000.-

-

03-05 พฤศจิกายน 2561

16,888.-

16,888.-

15,888.-

6,000.-

-

09-11 พฤศจิกายน 2561
10-12 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561

16,888.16,888.16,888.-

16,888.16,888.16,888.-

15,888.15,888.15,888.-

6,000.6,000.6,000.-

-

17-19 พฤศจิกายน 2561

16,888.-

16,888.-

15,888.-

6,000.-

-

23-25 พฤศจิกายน 2561
24-26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย.-02 ธ.ค 2561
01-03 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
15-17 ธันวาคม 2561

16,888.16,888.16,888.18,888.18,888.18,888.-

16,888.16,888.16,888.18,888.18,888.18,888.-

15,888.15,888.15,888.17,888.17,888.17,888.-

6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.6,000.-

-

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิม่
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22-24 ธันวาคม 2561
29-31 ธันวาคม 2561

18,888.20,888.-

18,888.20,888.-

17,888.19,888.-

6,000.8,000.-

-

30 ธ.ค.-01 ม.ค 2562

22,888.-

22,888.-

21,888.-

8,000.-

-

22,888.22,888.21,888.8,000.31 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปี บริ บูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบิน"
หมายเหตุ
สําหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

*** ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,200 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน ***
***ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกน้าดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
**พาสปอร์ ตต่ างชาติ โปรดติดต่ อเรา**

ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ )กาหนดให้ มกี าร
ประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ วทั่วไปได้ รู้ จัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ ไหม,
หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาล
ทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ า
หากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาลทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 300
ฮ่ องกงดอลลาล์ / คน / ร้ าน
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพือ่ อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ ปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาหบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั
ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,
เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,
เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเพือ่ เช็คว่ากรุ๊ ปมีการ คอนเฟริ ม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริ การ
3.1. กรุ ณาชําระยอดมัดจํา จํานวน 10,000 บาท ภายใน 36 ชม.
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.4 สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
4.5 บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริ ษทั ฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
4.6 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
4.7 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
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4.8 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพือ่ การท่ องเที่ยวเท่านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและฮ่ องกง เซินเจิน้ จูไห่ ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความ
ช่ วยเหลือใดๆได้ ท้ังสิ้น**
4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการจอง
1. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือ่ ทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริ ษทั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
2. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
3. หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
4. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
5. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล
, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
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5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลฮ่ องกงดอลล่ า
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