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วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล – เก็บภาพประทับใจกับ
หอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
04.00 น พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA
06.45 น. บินลัดฟ้ าสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน FD760
10.20 น. ถึงสนามบิน มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นํ าท่านเดินทางสู่ มาเก๊า ซึ่งเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน และน่ าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้
และฟูเจี้ ยนเป็ นชนชาติด้งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้
เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิ คมอยู่ในแถบนี้ ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความ
เจริญรุ่งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่า งมากมาย ทําให้มาเก๊า
กลายเป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็ น "ยุโรป
ใจกลางเอเชีย" จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่า
มหาศาลไว้มากมายเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุม้ ประตู
GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระ
พุทธ ZHENJIAO CHANLIN
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เทีย่ ง

จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ท้งั องค์ มีความสูง
18 เมตรหนั กกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็ นประกาย
เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม
แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้ นเพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์ให้กบั มาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน และนําท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ เคย
เป็ นส่วนหนึ่ งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบ
ตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้ นในปี 1580 แต่ถูกทําลายถึงสองครั้ง ในปี 1595
และ 1601 ตามลําดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทําลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้า
ของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก
และมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาเยือนมาเก๊า “ทาร์ตไข่” คือขนมที่จะต้องลอง
ทาน ถ้าไม่ได้ลองทาน จะถือว่าพลาดมาก เพราะทาร์ตไข่ของมาเก๊า แป้งจะบาง
และกรอบมาก ส่วนสังขยาจะหอมและหวานแต่ไม่มาก ยิ่งถ้าได้ทานตอนที่เพิ่ง
อบเสร็จร้อนๆ บอกได้เลยว่า ฟิ นมาก
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอ
เฟล ที่จาํ ลองมาจากฝรัง่ เศส ซึ่งหอไอเฟลที่ม าเก๊าถือได้ว่าเป็ นหอไอเฟลจําลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุด
ในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้ นไปชมวิวที่ช้นั 7
และ ชั้น 37 โดยที่ช้นั นี้ ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝัง่ โคไทของมาเก๊า สามารถขึ้ น
ชมวิวได้ต้งั แต่เวลา 11.00 - 22.00 น. (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)

นําท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัส
แห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งที่แกรนด์
แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci,
HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith,
Converse, Guess เป็ นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมี
ร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่า นได้เลื อกลองทานกว่า 30 ร้า น
หรื อจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่ งมีอยู่ท้งั หมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของ
คาสิโนนั้ นเด็กอายุตาํ กว่า 20 ปี จะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณด้านใน
ได้
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ทีพ
่ กั
วันทีส่ อง
เช้า

หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ สามารถนั ง่ เรือกอนโดล่าได้ โดยจะมีค่า ใช้จ่าย ท่านละ 128
เหรี ยญฮ่ องกง โดยสามารถนั ่งได้ลําละ 4 ท่าน เรื อจะล่ องไปตามคลองเวนิ ชภายในโรงแรม ให้ท่านได้ชม
บรรยากาศ 2 ข้างทาง ใช้เวลาล่องประมาณ 15 นาที
**อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเสี่ยงโชค หรือเลือกซื้ อสินค้า ** สมควรแก่เวลานํ า
ท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วิคตรอเรีย พีค-รีพลั ส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ งจิมซาจุย่
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้ นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า ขนมจีบกุง้ ก๋วยเตี๋ยว
หลอด โจ๊ก เป็ นต้น (2)
จากนั้ นนํ าท่านขึ้ นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK โดยรถบัสจุดชมวิวแสนสวยที่สุ ดของฮ่องกง สัมผัส
บรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ท้งั เกาะอย่าง
ชัดเจน จุดนี้ สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ท้งั วันซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่
มองเห็นก็จะเป็ นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้ าของฮ่องกง ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุย้ อาทิ ตึกเซ็นทรัล
พลาซ่า, ตึกไชน่ าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็ นที่ต้งั ของธุรกิจ ชั้นนาของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจ
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จากนั้ นนํ า ท่านนมัส การขอพรสิ่ง ศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อ เป็ นสิริม งคลที่บริ เวณชายหาด รีพัลส์เ บย์ โดยเชื่อ ว่า ณ
บริเวณหาดรีพลั ส์เบย์ เป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นําท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม จากนั้ นนํ า
ท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมัน่ คง ทรัพย์สินเงินทอง หรือถ้าท่านไหนมีลูกยาก
ก็สามารถขอพรเรื่องลูกจากพระสังฆจาย ได้

จากนั้นนําท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่ งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้ น 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่
หรือขอพรเรื่องความรัก จากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ จากนั้ นขอพรเรื่องการเดินทาง ให้เดินทางปลอดภัย
จาก เจ้าแม่ทับทิม จากนั้ นให้ท่านได้รับ พลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่ งถือว่าเป็ นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของ
ฮ่องกง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ต้งั จิตอธิษฐานด้านหน้า
องค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกงั หัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย ,
สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปั ดเป่ าสิ่ งชัว่
ร้ายออกไป และนําพาสิ่งดีๆเข้ามา

ตํานานวัดแชกง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่า “วัดกังหันลม” เป็ น
อีกหนึ่ งวัดที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน สร้างมาตั้งแต่ 300
ปี ก่ อ น ตามตํา นานเล่ า กัน ว่ า ได้มี โ จรสลั ด ต้อ งการที่ จ ะมาปล้น
ชาวบ้าน เมื่อนายพลแชกงรูเ้ ข้าก็ได้บอกให้ชาวบ้า นพับกังหันลมแล้ว
นํ าไปติดไว้ที่หน้าบ้าน ปรากฎว่าโจรสลัดได้จากไปและไม่ได้ทาํ การ
ปล้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่ากังหันลมนั้ นช่วยขจัดสิ่งชัว่ ร้ายที่กาํ ลัง
จะเข้า มา และนํ า พาสิ่ ง ดี ๆ มาสู่ต น จึ ง ได้ส ร้า งวัด แชกงแห่ ง นี้ ชึ้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง นายพลแชกง และเป็ นที่
สักการะบูชาเพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ได้เกิดขึ้ น นํ าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดี
ไชน์ที่ได้รบั รางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทํา
เป็ นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็ น จี้ แหวน กําไล เพื่อให้เป็ นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา
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นําท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กําไลหยก หรือสัตว์นําโชคอย่างปี่ เสี่ยะ อิสระให้
ท่านได้เลือกชื้ อเป็ นของฝาก หรือเป็ นของที่ระลึก หรื อนํ าโชคแด่ตัวท่านเอง นํ าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้า
เซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวัดนี้ ว่า หว่องไท่ซิน) เป็ นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่
เดินทางมาวัดนี้ เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์
อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน

วิธีการอธิษฐานขอคู่ ขั้นแรกก็ทาํ นิ้ วตามแบบ
ในรูปเลยเอานิ้ วโป้งกดปลายนิ้ วนาง แล้วเอา
นิ้ วก้อยสอดเข้าไปในรูของนิ้ วนางทั้ง 2 ข้าง ค่อยๆ ทํา
ใจเย็นๆ ไม่ยากเกินไปแน่ นอน ดูจากภาพไม่ตอ้ งตกใจ
ว่าจะทําได้ม้ยั เพราะบริเวณด้านข้างจะรูปสาธิตวิธีการ
อธิ ษฐานโดยละเอี ยดอีก ครั้ง บริ เ วณด้านข้า งวัดจะมี
ศาลกลางแจ้งของเทพเจ้า ด้า ยแดง หรื อ เทพเจ้า หยก
โหลว หรือที่รูจ้ กั กันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรา เทพเจ้า
แห่งความรัก และการแต่งงาน โดยเทพเจ้าหยกโหลวจะคอยทําหน้าที่จดรายชื่อคู่รัก จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผูเ้ ฒ่าถือ
ในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รกั ที่จะได้รบั คําอวยพรให้อยู่คู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข นํ าท่าน ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี
ณ DUTY FREE ให้ทา่ นได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ งย่าน
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จิมซาจุย่ มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจมิ ซาจุย่ มีรา้ นขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็ นของพื้ นเมืองฮ่องกงอยู่ดว้ ยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING
COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อม
ติด ต่ อ กัน สามารถเดิ น ทะลุ ถึง กัน ได้ ให้แ บรนด์ดัง มากมายให้ท่า นได้เ ลื อ กซื้ อ ไม่ ว่า จะเป็ น COACH,
LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย
*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
ทีพ
่ กั
SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
วันทีส่ าม
กระเช้านองปิ ง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพื่อขึ้ น กระเช้าลอยฟ้านองปิ ง 360 องศา
กรณีถา้ ลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว สามารถอัพเกรดกระเช้าจากแบบธรรมดา (พื้ นทึบ) เป็ นกระเช้า
คริสตัล (พื้ นกระจกใส) สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ได้ โดยเพิ่มเงิน ท่านละ 100 เหรียญฮ่องกง/เที่ยว
ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระสร้างทอง
สัมฤทธิ์ 160 ชิ้ น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จนี แผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความ
สูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสู งทั้งสิ้ น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรู ป
60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็ นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบน
แท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้ าเทียนถานในปั กกิ่ง
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นําท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ต้งั จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็ นเรื่องสุขภาพ
การงาน การเงิน เนื่ องจากองค์พระเป็ นปรางค์ประทานพร จากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้ นชมฐานองค์
พระได้ โดยจะมีบนั ไดทอดยาวจํานวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูป เป็ นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ
(พระเขี้ ยวแก้ว) และพระพุทธรูปหยกขาว ที่อนั เชิญมาจากศรีลังกา ภาพวาดพุทธประวัติโดยวาดจากสีน้ํ ามัน
(ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 60 เหรียญฮ่องกง) หรือชมวิวของเกาะลันเตาในมุมสูงได้ และยังมีรูปปั้ นของ
เทพธิดาถวายเครื่องสักการะตามความเชื่อของนิ กายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ

นอกจากนี้ ท่ านยังสามารถเข้าชม วัดโป่ วหลิน ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ พระสัม มาสัมพุทธเจ้า ทั้ง 5
พระองค์ ณ อาคารหมื่นพุ ทธ โดยบนหลังคาวัดจะมีสัตว์มงคลตรงมุ มของหลังคา ห้า มนํ า เครื่ องเซ่ นไหว้ที่
ประกอบด้วยเนื้ อสัตว์เข้ามาไหว้เป็ นอันขาด จากนั้ นให้ท่าน อิสระ ณ บริเวณหมู่บา้ นวัฒนธรรมนองปิ ง ให้
ท่านได้อิสระเที่ยวชม ร้า นค้า ร้านอาหาร บริ เวณหมู่บา้ นจําลองแห่งนี้ ท่านจะได้พบความสนุ กที่ส ามารถ
ผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
แวะพักเหนื่ อย หาของอร่อยกิน แนะนําบัวลอยหยินหยาง บัว
ลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดํา (สีดาํ ) กับกระทิ (สี
ขาว) ให้ความสดชื่นไม่น้อย เรื่องความอร่อยพูดได้คาํ เดียว “ต้อง
ลอง”
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หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิ งปิ ดซ่อมบารุง หรือปิ ดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนเป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพือ่ นาท่านขึ้ นสู่ยอดเขาแทน และจะทาการคืนเงินค่าส่วนต่างกระเช้า
ผูใ้ หญ่ทา่ นละ 40 เหรียญฮ่องกง และเด็กท่านละ 20 เหรียญฮ่องกง
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ที่หา้ งดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็ น
BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยีห่ อ้ และชั้นใต้ดินจะมีซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านได้
เลือกซื้ อสินค้า ไม่ว่าจะเป็ น ของกิน ของใช้ หรือว่าผลไม้สดๆ จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
21.35 น.
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ FD503
23.20 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***********************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***
อัตราค่าบริการ

17 – 19 มกราคม 2562

ผูใ้ หญ่หอ้ งละ
2-3 ท่าน
13,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
13,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
12,999

21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

09 – 11 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

14 – 16 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

16 – 18 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

23 – 25 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500
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28 – 30 มีนาคม 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

04 – 06 เมษายน 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

12 – 14 เมษายน 2562

23,999

23,999

22,999

3,500

14 – 16 เมษายน 2562

23,999

23,999

22,999

3,500

20 – 22 เมษายน 2562

15,999

15,999

14,999

3,500

11 – 13 พฤษภาคม 2562

14,999

14,999

13,999

3,500

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่
ซื้ อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน /
คน / ร้าน
 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
 หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
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 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อจากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ
้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต อ
้ งชํา ระเงิน ค่ าบริ ก ารส่ ว นที่ เหลื อทั้ง หมดก่ อ นวันเดิ นทางอย่า งน้อ ย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาํ ระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ
้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ
้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่ าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนํ าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ
้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
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5.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จ ะชําระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ ง ของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. เกาะฮ่ องกงมีก ฎหมายห้ามนํ า ผลิ ต ภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ส ด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก

