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FD762
FD765

DMK(กรุ งเทพ) – MFM(มาเก๊า)
MFM(มาเก๊า) - DMK(กรุ งเทพ)

10.05 – 13.45
19.50 – 21.35

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
** โหลดกระเป๋ าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **
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วันที่ 1
07.00

ก รุ ง เ ท พ ฯ ( ด อ น เ มื อ ง ) - ม า เ ก๊ า – ฮ่ อ ง ก ง – ย่ า น ม ง ก๊ ก - ย่ า น เ ล ดี้ ม า ร์ เ ก็ ต พิเศษ !! ชมโชว์ แสง สี เสี ยง ทีย่ งิ่ ใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก (-/-/-)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์
เช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดิ นทาง ข้อควรทราบ :
ประเทศมาเก๊าไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

10.05

ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้เรี ยบร้อยก่อน
ขึ้นเครื่ องบิน หรื อ ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มได้บนเครื่ องบิน
ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 35 นาที **

13.45

เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊ า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาท้องถิ่ นจะเร็ วกว่า
เมืองไทยประมาณ 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดิ นทางและตรวจรับ

สัมภาระ

เรี ยบร้อย นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฮ่ องกง (Hong Kong) โดยเรื อเฟอรี่ ** ท่านจาเป็ นต้องรั บสัมภาระและดูแล
สัมภาระผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (หรื อเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครองตนเองริ มฝั่งทางใต้
ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์ มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ฮ่องกงเป็ นที่รู้จกั ในสกาย
ไลน์ (skyline) ขยายและท่ าเรื อธรรมชาติ ลึก มี เนื้ อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่า เจ็ดล้านคน เป็ นเขตที่ มี
ประชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้ อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น
ประชากรส่ วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุง้ ของฮ่องกงกาเนิ ดจากมณฑลกวางตุง้ ที่อยูต่ ิด ซึ่ งประชากรจานวนมากหนี
ส งค รา มแล ะ ก ารป ก ค รอ งระ บอ บคอ มมิ วนิ ส ต์ ใ นจี นแผ่ น ดิ นใ ห ญ่ ต้ ั งแ ต่ ค ริ ส ต์ ท ศว รร ษ 1930
** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ** นาท่านเดินทางสู่ ย่ านมงก๊ ก (Mong Kok) เป็ นย่านที่พกั อาศัยและช้อป
ปิ้ ง ที่ ห นา แน่ นที่ สุ ด ใ น ฮ่ อ งก ง ถ้ า คุ ณ คิ ด ว่ า ที่ นี่ จะ แอ อั ด แล ะ ไ ม่ น่ าเ ดิ น ก็ ขอ ใ ห้ คิ ด ใ ห ม่ ไ ด้ เ ล ย

(GSMFM006)

ถนนสายประวัติศาสตร์ อาบไฟนีออนที่ทอดผ่านบรรยากาศของความพลุกพล่านและมีชีวติ ชีวาของที่นี่น้ นั ควรค่า
แก่การแวะไปชมเป็ นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพราะคลื่นฝูงชนที่หลากหลายและละลานตา แต่ยงั รวมถึงสารพัดร้านค้าที่
ขาช้อปจะต้องติดใจ ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกง ย่านเลดีส้ ์ มาร์ เก็ต (Lady Market) และ
ยังมีถนนสายช้อปปิ้ งอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ซึ่ งทาให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้ งหลายแห่ งทางตอนใต้ของจีน ถนน
แต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่คา้ ที่ขายสิ นค้าเพียงประเภทเดี ยวเท่านั้น ทาให้สะดวกต่อการเลื อกซื้ อมากขึ้น ถนนบาง
เส้นในมงก๊กนั้น เต็มไปด้วยร้านขาย ปลาทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้าผ้าใบ , เครื่ องใช้ในครัว , ชุ ดแต่งงาน และ
สิ นค้าเฉพาะบางประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถว้ น ที่นี่ คุณจะสามารถซื้ อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่
ของใช้ในบ้านไปจนถึ งอัญมณี ราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องสาอาง และเสื้ อผ้า
ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็ นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ และเครื่ องประดับเทรนด์ล่าสุ ดจากญี่ปุ่น
และตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็ นหนึ่ งในหลายๆ มอลล์ที่ให้คุณสามารถช้อปปิ้ งในมงก๊กอย่างสบายๆ
ในสายลมเย็นของเครื่ องปรับอากาศ พิเศษ !! ชมโชว์ แสง สี เสี ยง กลางแจ้ ง ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลก (Symphony of
Lights) ได้ชื่อว่าเป็ นการแสดงแสงสี เสี ยงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่ งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดง
จะประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนาที่อยูใ่ นฝั่ งฮ่องกง และฝั่งเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต่างๆ
ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่ กระทบจากน้ าในอ่าวที่ มีเรื อวิ่ง ผ่านไปมาเป็ นฉาก
ประกอบแบบธรรมชาติ
ค่า

อิสระอาหารค่าเพือ่ ความสะดวกในการช๊ อปปิ้ ง

พักที่

ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2
เช้ า

เมืองฮ่ องกง - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้ าเซียน –วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮองฮา ร้ านจิวเวอรี่ –ร้ านหยก - ถนนนาธาน – ย่ านจิมซาจุ่ย (B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ติ่มซา)
นาท่านเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรู ปจันทน์เสี้ ยวแห่ งนี้ ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง และยังใช้เป็ น
ฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ องมีรูปปั้ นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ วซึ่ งทาหน้าที่ปกป้ องคุม้ ครอง
ชาวประมง โดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี
จากนั้นนาทุ ก ท่านเดิ นทางสู่ วิคตอเรี ยพีค หรื อชื่ อท้องถิ่ นที่ เรี ยกกันทัว่ ไปอี กแบบก็ คือ เดอะ พี ค โดยรถบั ส
วิคตอเรี ยพีคเป็ นชื่ อภูเขาที่ อยู่ทางทิ ศตะวันตกของเกาะฮ่องกง เป็ นภูเขาที่ ทีความสู งที่ สุดบนเกาะ และยังเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวสุ ดฮิตของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮ่องกง ชื่ นชมกับ
วิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรี ย อ่าวที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ตึกระฟ้ า และเรื อเฟอร์รี่ เป็ นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด
นักท่องเที่ยวทั้งหลายนิ ยมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮ่องกงจากมุมสู ง และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่ น
พี ก ทาวเวอร์ ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั วิก ตอเรี ย พี ค สามารถรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วหลายล้า นคนต่ อ ปี นาท่ า นเดิ น ทางสู่
วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็ นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามา
เนิ่ นนาน สร้ า งขึ้ นเพื่ อระลึ ก ถึ ง ตานานแห่ ง นัก รบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ ป ระเทศจี นยัง ไม่ไ ด้รวมประเทศเป็ น
ปึ กแผ่นเฉกเช่ นปั จจุบนั นี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู ้เพื่อช่ วงชิ งอาณาจักรน้อยใหญ่ ตานาน
แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่ งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนกั รบเอกชื่ อ "แช กง" เป็ นแม่ทพั ปราบ
ศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยาเกรงต่อกาลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้าน
ข้าศึกศัตรู ทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ดา้ นหน้ารถศึกนาขบวนในกองทัพ เหล่า
ทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้ จะช่วยเสริ มสิ ริมงคล นาพาแต่ความ
โชคดี มีอานาจเข้มแข็ง เสริ มกาลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่ อเสี ยงในการนาทัพสู ้ศึกของท่านจึงเป็ นตานานมา
จนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กว่าปี ที่แล้วเดิมทีวดั นี้ เป็ นวัดเล็กๆ เป็ นวัดที่เก่าแก่และอนุ รักษ์โบราณสถานซึ่ งอยูท่ างด้าน
หลังของเรื อนใหม่ วัดเรื อนใหม่สร้างเสร็ จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้ นสู งใหญ่ของท่าน
แชกงซึ่ งเป็ นเทพประจาวัดแห่ งนี้ ซึ่ งทางด้านข้างมี อาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกงั หันอยู่หลายตัว มี
กลองด้านละตัว ประชาชนที่ เข้าวัดแชกงจะต้องหมุ นกังหัน หรื อที่เรี ยกว่า "กังหันนาโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ
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เข้ า มาในชี วิ ต และก่ อ นที่ ท่ า นจะออกจากวัด จะต้ อ งตี ก ลองให้ เ สี ยงดั ง สนั่ น เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ มงคล
นาท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้ าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดไหว้พระสละโสด และเสี่ ยงเซี ยมซี
สุ ดแม่น ตั้งอยูใ่ จกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้ใบหญ้าได้รับการ
ดูแลอย่างพิถีพิถนั วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) อยูถ่ นนหวังต้าเซี ยน ย่าน
ชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่ งวัดแห่ งนี้ เป็ นที่ประดิ ษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพ
หวังต้าเซียน แต่ เป้าหมายของคนโสดอยากมีค่ ูไม่ ใช่ การขอความรักจากเทพเจ้ าองค์ นีแ้ ต่ อย่ างใด แต่ เป็ นการเดินมา
ข้ างๆ ซึ่ งจะมีศาลกลางแจ้ งของเทพเจ้ าด้ ายแดง หรื อเทพเจ้ าหยกโหลว เป็ นรู ปปั้ นสี ทองมี เสี้ ยวพระจันทร์ อยู่
ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่ งชาวจีนต้องมาขอพรความรักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์น้ ี ตอ้ งใช้ดา้ ยแดงผูน้ ิ้ ว
เอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ห่ านย่ าง
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮองฮา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เป็ นหนึ่ งในวัดที่ชาวฮ่องกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมนั้นเป็ นเทพเจ้าแห่ ง
ความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกข์ร้อนอะไรก็มกั จะมากราบไหว้ขอพรให้เจ้าแม่น้ นั ช่วยเหลือ นอกเสี ยจากนี้ ที่นี่ยงั
ขึ้นชื่อในเรื่ องเซี ยมซี ที่แม่นมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย โดยคนส่ วนใหญ่จะนิ ยมไป
ในเทศกาลตรุ ษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัดจะจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับเซ่ นไหว้พร้อมซอง
แดงไว้ให้ผูม้ าขอพร เมื่ อสัก การะขอพรโชคลาภแล้วก็ใ ห้นาซองแดงมาวนเหนื อกระถางธู ปหน้าองค์เจ้า แม่
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซ่ ึ งภายในซองจะมีจานวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มากน้อย
แล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความสาเร็ จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทาบุญ ช่วงเทศกาลตรุ ษจีนจะมี
ชาวฮ่ อ งกงและนัก ท่ อ งเที่ ย วไปสั ก การะขอพรกัน มากขนาดต้อ งต่ อ แถวยาวมาก
น าท่ า นเดิ น ทางสู่
โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้ อเครื่ องประดับที่สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็ นของฝากไปให้
คนที่ ท่ า นรั ก หรื อเลื อ กซื้ อเป็ นส าหรั บ เสริ มดวงชะตาของตัว ท่ า นเอง ซึ่ งมี ล ั ก ษณะสวยงาม โดดเด่ น
เป็ นรู ปกังหันลมที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมกันทัว่ โลก ที่ถือกาเนิดขึ้นที่นี่ นาท่านเดินทางสู่ ร้ านหยก (Jade Shop)
ให้ทุกท่านได้เลื อกชมสิ นค้าโอท๊อปขึ้นชื่ อของเมืองจีน จากนั้นเดิ นทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่าน
เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานี จิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่ อง
หนัง , เครื่ องกีฬา , เครื่ องใช้ไฟฟ้ า , กล้อง ถ่ายรู ป ฯลฯ และสิ นค้าแบบที่เป็ นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ ว้ ยและตาม
ซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่ งประกอบไปด้วย
ห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้
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ค่า
พักที่

วันที่ 3
เช้ า

อิสระอาหารค่าเพือ่ ความสะดวกในการช๊ อปปิ้ ง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า

เมืองมาเก๊า - วัดอาม่ า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์ เซนต์ ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า
- เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า –- สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) (B/L/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร (ติ่มซา)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า (Macau) โดยเรือเฟอรี่ ผ่าน ท่าเรือฮ่ องกง – มาเก๊ า ** ทุกท่านจาเป็ นต้องรับผิดชอบ
สัมภาระและดู แลทรั พย์สินส่ วนตัวผ่านด่ านด้วยตัวท่านเอง ** (หรื อเขตบริ หารพิเศษฮ่องกงแห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็ นเขตปกครอง
ตนเองริ มฝั่ งทางใต้ข องประเทศจี น ในทางภูมิ ศาสตร์ มีส ามเหลี่ ยมปากแม่ น้ า จูเจี ยงและทะเลจี นใต้โอบรอบ
ฮ่องกงเป็ นที่รู้จกั ในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรื อธรรมชาติลึก มีเนื้ อที่ 1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ด
ล้านคน เป็ นเขตที่มีประชากรอยูอ่ าศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่ งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้ อชาติจีน และ
6.4% มาจากกลุ่ มอื่ น ประชากรส่ วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุ ง้ ของฮ่องกงกาเนิ ดจากมณฑลกวางตุ ง้ ที่ อยู่ติด ซึ่ ง
ประชากรจานวนมากหนี สงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิ สต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ต้ งั แต่คริ สต์ทศวรรษ
1930 ** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ** นาท่านเดิ นทางสู่ วัดอาม่ า หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่า วัดม่ าก๊ อก (A-Ma
Temple) เป็ นวัดเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า คาว่า "อาม่า" นี้ เป็ นที่มาของคาว่า "มาเก๊า" ในปั จจุบนั สื บเนื่ องมาจาก เมื่อ
นักเดิ นทางชาวโปรตุเกส เดิ นทางมาขึ้นฝั่ งที่มาเก๊าตรงบริ เวณวัดนี้ แล้วได้ถามกับชาวบ้านว่าเกาะนี้ ชื่อว่าอะไร
ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจึงเรี ยกประเทศนี้ เรื่ อยมา จนสุ ดท้าย กลายเป็ นมาเก๊านี่ เอง วัดอาม่า
เป็ น 1 ใน 3 วัดที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า และนับว่าเป็ นวัดดังในมาเก๊าที่ผคู ้ นนิ ยมมากราบไหว้กนั มากที่สุด สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์หมิงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอาม่าแห่ งนี้ ยงั ได้รับการบันทึกจากองค์กร UNESCO ให้เป็ น 1
ในมรดกโลกอี กด้วย ภายในวัดมีองค์อาม่าหรื อเจ้าแม่ทบั ทิ มเป็ นองค์ประธาน นิ ยมมาขอพรเพื่อเป็ นสิ ริมงคล
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ให้กบั ตัวเองและครอบครัวโดยบูชาด้วยธูปขด-เทียน หรื อเทียนดอกบัวคู่เพื่อขอพรเรื่ องคู่ครอง-คนรัก ภายในวัดมี
ก้อนหิ นขนาดใหญ่แกะสลักเป็ นรู ปปเรื อสาเภาโบราณ เชื่ อกันว่าหากพกธนบัตรที่นาไปลูบกับภาพจาลองเรื อ
แกะสลักบนหิ นแล้วจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ผ่านชม รู ปปั้ นเจ้ าแม่ กวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยู่
กลางทะเลบริ เวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็ นรู ปปั้ นยืนสู ง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเป็ นระยะทาง 60 เมตร เป็ นรู ปปั้ นทองสาริ ดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็ น
หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า ซึ่ งโดดเด่นมากจนกลายเป็ นหนึ่ งในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บริ เวณฐาน
ดอกบัวของรู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิ มจะเป็ นสถานที่ จดั นิ ทรรศการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับเจ้าแม่กวนอิม เทพแห่ งความ
เมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋ า นอกจากนี้ ยงั ว่ากันว่าเป็ นรู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมเพียงแห่ งเดียวในโลกที่ไม่ได้
หันหน้าออกทะเล นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kuan Tai Temple) วัดกวนไทวัดที่ยงั คงได้รับความนิยมจากนัก
ธุ รกิ จหรื อคนทามาค้าขายที่นิยมมาขอพรให้กิจการของตนไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อโดนโกง ต่างฝ่ ายต่างสื่ อ
สัตว์จริ งใจต่อกัน เพื่อให้ทามาค้าขึ้น ร่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา หรื อถ้าอยากมีลูกน้องบริ วานดี ช่วยส่ งเสริ มให้
การงานประสบความสาเร็ จ ก็ตอ้ งไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรจากองค์มา้ เซ็กเธาว์ ม้าคู่ใจขององค์กวนอูที่ช่วยเสริ มส่ ง
บารมีของผูเ้ ป็ นเจ้านายด้วยเช่นกัน ดังคากล่าวของชาวจีนที่วา่ "เมื่อม้ามาถึง ทุกอย่างสาเร็ จ" ภายในวัดกวนไทจะ
มีองค์กวนอูประทับอยูท่ ้ งั หมด 3 ปางด้วยกัน ได้แก่
- ปางนักรบ (องค์ประธานตรงกลาง) กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ี่มีอาชีพเป็ นทหาร
- ปางพ่อค้า (องค์ซ้าย) มือถือทองคา โชคลาภ มัง่ มี เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ี่มีอาชี พเป็ นพ่อค้า นักธุ รกิ จ
ทากิจการส่ วนตัว
- ปางบุ๋นเชียง (องค์ขวา) มือถือคาภีร์ มีความรู้ วิชาการ ไหวพริ บดี เหมาะแก่การสักการะสาหรับผูท้ ี่มีอาชี พเป็ น
ครู บาอาจารย์ ข้าราชการ
นาท่านเดินทางสู่ ซากโบสถ์ เซนต์ ปอล (Ruins of St. Paul) เป็ นซากโบสถ์คาทอลิกในเขตซานตูอนั โตนีโอ มา
เก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่ งถูกไฟไหม้และพายุไต้ฝนถล่
ุ่ มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลือเพียงซาก
ประตู เดิมเคยเป็ นโบสถ์สาคัญของมาเก๊า ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเยสุ อิต ในสมัยนั้น เป็ นหนึ่ ง
ในโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แวะ ร้ านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้ อขนมขึ้นชื่ อและของฝากหมู
แผ่น หมูฝอยได้จากที่นี่ หมูแผ่นรสต่างๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเก๊าเป็ นเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและ
โปรตุเกสเข้าด้วยกัน อาหารและขนมต่างๆจึงได้มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ นิ ยมซื้ อกลับไปเป็ นของฝากกันหลาย
อย่าง
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ

นาท่านเดินทางสู่ เดอะ เวนีเชี ยน มาเก๊ า (The Venetian Macau) เป็ นชื่อโรงแรมหรู ในมาเก๊า ภายในมีห้องพัก
รับรองหลายพันห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ให้บริ การ และมี คาสิ โนที่นักพนันและนักท่องเที่ยวระดับ
ไฮโซมาเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าเล่นเพื่อผลาญทรัพย์เชิ งอบายมุข ตลอดจนมีแหล่งจับจ่ายระดับโลก
รวมอยู่ในที่ เดี ยวกัน และยังมีเรื อกอนโดล่าบริ การสาหรับผูต้ อ้ งการล่องเรื อในบรรยากาศเวนิ ส ประเทศอิตาลี่
แบบจาลองด้วยเช่นกัน ในส่ วนที่เป็ นตัวตึก ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมและคาสิ โนนั้น มีพ้นื ที่มากถึง 980,000 ตาราง
เมตร สู ง 40 ชั้น จนได้รับการบันทึกสถิ ติว่าเป็ นโรงแรม ที่ ต้ งั อยู่แบบเดี่ ยวๆที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชี ย และยังเป็ น
อาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารทั้งหมด ถูกออกแบบตามสไตล์อิตาเลียน
และที่ โดดเด่ นที่ สุ ด คงหนี ไ ม่ พน้ บนเพดาน ที่ วาดลวดลวยเอาไว้อย่า งวิจิตรบรรจง ส าหรั บพื้ นที่ ที่ แบ่ งเป็ น
คาสิ โนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็ น 4 โซนใหญ่ๆ คือ Golden Fish , Imperial House , Red Dragon
และ Phoenix พร้อมกับเครื่ อง Slot Machines อีกกว่า 3,400 เครื่ อง และโต๊ะเล่นการพนันอีก 900 โต๊ะ อีกทั้ง ยังมี
ห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีที่นงั่ มากถึ ง 15,000 ที่นงั่ ไว้สาหรับการจัดงานพิเศษ เช่ น การจัดกี ฬาชกมวยนัดพิเศษ
ต่างๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็ นต้น และถ้าใครที่ รักการช้อปปิ้ งนั้น การมาเยือนเวเนเชี ยน มาเก๊า คง
กลายเป็ นสวรรค์ไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ได้จดั แบ่งพื้นที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้ชอ้ ปปิ้ งมากถึง 150,000 ตางรางเมตร
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าแบรนด์เนม กว่า 350 ร้าน ที่ต้ งั อยูร่ ายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่ งจาลองแบบมาจากเมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี พร้อมกับเรื อกอนโดลามากกว่า 50 ลา สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการล่องเรื อชมความสวยงาม
ของเวเนเชี ยน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรื อกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภ่ ายในอาคาร และมี
ทางออกเชื่อมกับทะเลสาบด้านนอกอีกด้วย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปปิ้ งนี้ คงหนีไม่พน้ เพดานสี ฟ้าสดใส ที่
ถู กเพนท์เป็ นลวดลายของก้อนเมฆน้อยใหญ่ จนท าให้คนที่ เดิ นช้อปปิ้ งอยู่น้ นั ลื มวันลื ม คื นกันไปเลยที เดี ย ว
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(ยังไม่ รวมค่ าล่ องเรื อกอนโดล่ า ประมาณ 120 เหรี ย ญมาเก๊ า และ บริ การเสริ มอื่ นๆ ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่กบั ระดับการ
ให้บริ การที่ท่านต้องการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หวั หน้าทัวร์ ) บริ เวณเดียวกัน จะเป็ น เดอะ ปารีเชี ยง มาเก๊ า
(The Parisian Macao) หรื อที่รู้จกั กันในนามของ หอไอเฟลแห่ งเมืองมาเก๊า ที่นี่จาลองหอไอเฟลจากเมืองปารี ส
ประเทศฝรั่งเศส มาตั้งไว้ที่หน้าโรงแรม ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่าของจริ งประมาณ 1 เท่า ความสู งเทียบได้กบั ตึก 33 ชั้น
บนหอไอเฟลแห่ งนี้ มีร้านอาหารสุ ดหรู และ จุดชมวิวอยู่ เปิ ดตัวเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ปี 2017 ที่นี่มี
ห้องพักสู งสุ ดถึง 3,000 ห้อง ไม่รวมส่ วนต่างๆ ของโรงแรมตั้งแต่สปา Health Club สระว่ายน้ า คาสิ โน และโรง
ละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นงั่ ตกแต่งอย่างหรู หราลงตัวสไตล์อิตาเลียน สมกับเป็ นโรงแรมคาสิ โนที่แท้จริ ง
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิ คตลอดกาลที่ข้ ึนชื่ อด้านความงดงามทาง
สถาปั ตยกรรมและสิ่ งปลูกสร้างชื่อก้องโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะต้องไปซื้ อตัว๋ ที่ช้ นั 5 ในร้านขายของที่ระลึก
Shop 550 (ยังไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นต่างๆ ดังนี้ Weekdays ตัว๋ ชมวิวในชั้น
7 และ 37 ผูใ้ หญ่ราคา 168 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผูใ้ หญ่ราคา 98
MOP , เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุด) ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 และ
37 ผูใ้ หญ่ราคา 188 MOP , เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋ ชมวิวในชั้น 7 เท่านั้น ผูใ้ หญ่ราคา 118 MOP ,
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 88 MOP)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ)
19.50

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่
FD 765 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้เรี ยบร้อยก่อนขึ้นเครื่ องบิน
หรื อ ท่านสามารถเลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มได้บนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง 45 นาที **

21.35

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิน
ภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ

ราคา 1 เด็ก 2

(พัก 1 ห้ อง 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่ (เด็กต่ากว่า

ห้ องพักเดี่ยว เพิม่

18มีเตียง)

ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ท่าน
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

4,500

9,900

เดือนธันวาคม 2561
02 – 04 ธันวาคม 2561

14,900

14,900
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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

** อัตราค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท / ทริป
/ ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้ มากกว่านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน **
** ราคาเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่ านละ 5,900 บาท ** (ไม่ มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่องเทีย่ ว ทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร์
100 USD กรุ ณาติดต่ อสอบถามเป็ นกรณีพเิ ศษ **
**พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง ต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป!!!**
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** กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปส่ วนตัว หรือ กรุ๊ ปเหมา ทีส่ ถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสาอางค์
หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะทีต่ ้ องการให้ เพิม่ สถานทีข่ อดูงาน กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ เพือ่ แจ้ งรายละเอียด โดย
ละเอียด เพือ่ เสนอราคาใหม่ ทุกครั้ง ไม่ สามารถอ้ างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีทโี่ ปรแกรมมีการเปลีย่ นแปลง **



อัตราค่ าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามัน
ทุกแห่ง



ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริ ษทั กับ สายการบิน Air Asia
คือ อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋ าลงใต้ทอ้ งเครื่ องบินได้ ท่ านละไม่ เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่
ถือขึ้นเครื่ อง มีนา้ หนักไม่ เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น



ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ



ค่าโรงแรมที่ พกั ตามรายการที่ ระบุ หรื อเที ยบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกี ฬา หรื อ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามกาหนดการณ์ เต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม



ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)



ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสัมภาระที่ มีน้ าหนักเกิ นกว่าที่ สายการบิ นนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
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× ทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่ านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ต่ อลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน
รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้ นเฉพาะ เด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้ อมชาระเงินมัดจา จานวน 10,000 บาท และตัดที่นงั่
การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยด
เดิ ม ท่ า นจาเป็ นต้องท าจองเข้า มาใหม่ นั่นหมายถึ ง ว่า กรณี ที่ มี คิ วรอ (Waiting List) ก็ จะให้สิ ท ธิ์ ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
 เมื่อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่ วนแล้ว โปรดส่ งสาเนาเอกสาร หลักฐานการชาระเงิน พร้อมระบุชื่อผูจ้ อง โปรแกรมที่เดินทาง ,
พีเรี ยดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรื อ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 ส่ ง รายชื่ อส ารองที่ นั่ง ผูเ้ ดิ นทางจาเป็ นจะต้องส่ ง ส าเนาหนัง สื อเดิ นทาง หน้า แรกที่ มี รูป ถ่ าย และ ข้อมู ลผูเ้ ดิ นทาง
ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุคงเหลืออย่ างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้า
ว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรี ยดวันเดินทาง , ใน
คณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกั ของท่าน(ในกรณี ที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์ โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ
กรณี ที่ท่านไม่ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผูเ้ ดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริ ษทั ฯ ไม่
ว่ากรณี ใดๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ - นามสกุล
และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบินหรื อ บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้ น
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรี ยดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผู้เดินทาง (เปลีย่ นชื่ อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 20 วัน ก่ อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ช่ วงพีเรี ยดวันที่เดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณีต้ อ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดิ นทาง (เลื่อนวันเดิ นทาง) ทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่ า ใช้ จ่ า ยการ
ดาเนินการต่ างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
 กรณีในราคาทัวร์ พิเศษ(Promotion) หากทาการจองและชาระเงินมาแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก และไม่
คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นตัว๋ เครื่ องบินชนิ ดราคาพิเศษ (กรุ๊ ป) ราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่
เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund ได้ หมายถึง เรี ยกเงินคืน
ได้บางส่ วน) ผูเ้ ดินทางจาเป็ นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 กรณีที่ท่านต้ องการยกเลิกการเดินทาง เนื่ องจากเหตุ การณ์ ความไม่สงบทางการเมื อง สายการบิ น สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติวาตภัย อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดิ นทางท่องเที่ยว ยังคง
ให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
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 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่านในกรณีดังนี้
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
- กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในประเทศไทย
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะเดินทางจาเป็ นต้ องมีขนึ้ ต่า 15 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่
จะช าระค่ า บริ ก ารเพิ่ มเพื่ อให้ค ณะเดิ นทางได้ ทางบริ ษ ทั ยินดี ที่ จะประสานงาน เพื่ อให้ทุ กท่ า นเดิ นทางตามความ
ประสงค์ต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุ ณาอย่าเพิ่งคอนเฟิ ร์ มลางาน
 ในกรณีที่ ต้ องทา วีซ่าข้ ามด่ านจีนจะมีค่าใช้ จ่ายอยู่ทปี่ ระมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้ วซี ่ ากรุ๊ ป)
 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง , สาย
การบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง
สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดิ นทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ผูเ้ ดิ นทางทุ กท่ าน จะต้องมี อายุคงเหลื ออย่างน้อย 6 เดื อน ณ วันเดิ นทางกลับถึ ง
ประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สาหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง
 เนื่องจากการท่องเทีย่ วในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอสงวน
สิ ทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วนที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ
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 กรณีที่ท่านถู กปฎิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิด ชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้น และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่ าทัวร์ ทที่ ่านชาระเรียบร้ อยแล้ว
 หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าทีส่ ายการบิน หรือ ด่ านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง หรือ พาสปอร์ ต
ของท่ านชารุ ด เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา
มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
คนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่ อนุญาตให้ ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบสภาพหนังสื อเดินทางของท่าน
ให้เรี ยบร้ อยก่อนออกเดิ นทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดิ นทาง
ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ออกตัว๋ เครื่ องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบิ นแบบกรุ๊ ปจะออกก่ อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดิ นทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ ปเป็ นสาคัญ
 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ
 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่ท้ งั นี้และทั้งนั้น ทางบริ ษทั จะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นงั่ ด้วยกัน อย่างที่ดีสุด
 ข้ อมู ลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน หรื อ อาจอยูค่ นละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการ
บิ น โรงแรม ที่ พ กั การจราจร เหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อง การนัดหยุดงาน การก่ อจลาจล อุ บ ตั ิ เหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั )
โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

(GSMFM006)

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่ านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้ วง , การนัด
หยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่ าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้ังหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่ อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เ ป็ นเพีย งข้ อ เสนอที่ต้ อ งได้ รั บ การยืนยัน จากบริ ษั ท ฯอีก ครั้ ง หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่ น ใช้ วลี แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่ าน ต่ อห้ องหรือห้ องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรื อ หากมีทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตามจริ งทั้งหมด
 บริ การน้าดื่มท่ านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่ มแจกในวันที่ 2 ของการเดิ นทาง ถึ งวันสุ ดท้าย ของการเดิ นทาง
ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ าดื่มแจก
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** เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ว ไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริ การ **

