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รหัสโปรแกรม : 12468 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

MFM07 มาเกา๊ ฮ่องกง เสริมดวง เพ่ิมบญุ  
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บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1 
     กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเกา๊ – ฮ่องกง –รีพลสัเบย ์– วิคตอเรียพีค - ย่านมงกก๊ - ย่านเลด้ี มารเ์กต็                                                                                                                                    

                                                                                                                                                              (-/-/-) 
03.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั 

อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

06.40 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครือ่งบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดื่มไดบ้นเครือ่งบนิ ** 

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.20  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทอ้งถิน่ จะ

เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอร่ี ** ท่านจ าเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดแูลสมัภาระ

ผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใต้

ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแมน่ ้าจเูจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัใน

สกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจด็ลา้นคน เป็นเขต

ทีม่ปีระชากรอยูอ่าศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจาก

กลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพ่ดูภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งทีอ่ยูต่ดิ ซึง่ประชากร

จ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรปูจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีปูปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้อง
คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครัง้จะมอีายุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี   
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จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ วิคตอเรียพีค หรอืชื่อทอ้งถิน่ทีเ่รยีกกนัทัว่ไปอกีแบบกค็อื เดอะ พคี โดยรถบสั 

วคิตอเรยีพคีเป็นชื่อภเูขาทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตกของเกาะฮ่องกง เป็นภเูขาทีท่คีวามสูงทีสุ่ดบนเกาะ และยงัเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮติของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเหน็ทศันียภาพทัง้หมดของเกาะฮ่องกง ชื่น

ชมกบัววิทวิทศัน์ของอ่าววคิตอเรยี อ่าวทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ตกึระฟ้า และเรอืเฟอรร์ี ่เป็นจุดชมววิเมอืงที่

ยอดเยีย่มทีสุ่ด นกัท่องเทีย่วทัง้หลายนิยมมาเกบ็ภาพววิสวยๆของเมอืงฮ่องกงจากมุมสูง และเยีย่มชมแหล่ง

ท่องเทีย่วอื่น ๆ เช่น พกีทาวเวอร ์ซึง่ในปัจจบุนั วกิตอเรยีพคีสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วหลายลา้นคนต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านมงกก๊ (Mong Kok) เป็นย่านทีพ่กัอาศยัและชอ้ปป้ิงทีห่นาแน่นทีสุ่ดในฮ่องกง ถ้าคุณ

คิดว่าที่นี่จะแออัดและไม่น่าเดิน ก็ขอให้คิดใหม่ได้เลย ถนนสายประวตัิศาสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่าน

บรรยากาศของความพลุกพล่านและมชีวีติชวีาของที่นี่นัน้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิง่ ไม่เพยีง

เพราะคลื่นฝงูชนทีห่ลากหลายและละลานตา แต่ยงัรวมถงึสารพดัรา้นคา้ทีข่าชอ้ปจะต้องตดิใจ ย่านนี้มหีนึ่งใน

ตลาดทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในฮ่องกง ย่านเลด้ีส ์มารเ์กต็ (Lady Market) และยงัมถีนนสายชอ้ปป้ิงอยู่เป็น

จ านวนมาก ซึ่งท าให้ที่นี่คล้ายคลงึกบัย่านช้อปป้ิงหลายแห่งทางตอนใต้ของจนี ถนนแต่ละสายจะมพี่อค้า

แม่ค้าที่ขายสนิค้าเพยีงประเภทเดยีวเท่านัน้ ท าให้สะดวกต่อการเลอืกซื้อมากขึน้ ถนนบางเส้นในมงก๊กนัน้ 

เตม็ไปดว้ยรา้นขาย ปลาทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครือ่งใชใ้นครวั , ชุดแต่งงาน และสนิคา้เฉพาะ

บางประเภทอื่นๆ อกีนับไม่ถ้วน ทีน่ี่ คุณจะสามารถซือ้และต่อรองราคาของไดเ้กอืบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใชใ้น

บา้นไปจนถงึอญัมณรีาคาแพง ถนนไซเยงิชอยขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องส าอาง และเสือ้ผา้ ถนนชาน

ตุงและถนนแดนดาสเป็นที่ที่คุณสามารถเลอืกซื้อสนิค้าแฟชัน่และเครื่องประดบัเทรนด์ล่าสุดจากญี่ปุ่ นและ

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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ตะวนัตก ในขณะที ่แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ทีใ่หคุ้ณสามารถชอ้ปป้ิงในมงก๊กอย่างสบายๆ 

ในสายลมเยน็ของเครือ่งปรบัอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่            อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

พกัท่ี  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 2 

  เมืองฮ่องกง - วดัแชกงหมิว - วดัหวงัต้าเซียน –วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า - ร้านจิวเวอร่ี –ร้านหยก -    

  ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – ถนนซุปเปอรส์ตาร ์- พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก                                                                                                        

                                                                                                                                                        (B/L/-)  
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ต่ิมซ า) 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้

ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมยัที่ประเทศจนียงั
ไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบนันี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสู้เพื่อช่วงชงิ
อาณาจกัรน้อยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวตัเิล่าต่อกนัมาว่า ขณะนัน้เองยงัมีนักรบ
เอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลงัพลที่กล้าหาญใน
กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรทูุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รปูกงัหนั 4 ใบพดัตดิ
ไวด้า้นหน้ารถศกึน าขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชื่อว่าเมื่อพกพาสญัลกัษณ์รปูกงัหนันี้ไป ณ ที่
ใดๆ กงัหนันี้จะช่วยเสรมิสริมิงคล น าพาแต่ความโชคด ีมอี านาจเขม้แขง็ เสรมิก าลงัใจใหแ้ก่กองทพัของท่าน 
ชื่อเสยีงในการน าทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นต านานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ 
เป็นวดัที่เก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึง่อยู่ทางด้านหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 
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บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีปูปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึง่เป็นเทพประจ าวดัแห่งนี้ ซึง่ทางดา้นขา้ง
มอีาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนที่เขา้วดัแชกงจะต้อง
หมุนกงัหนั หรอืที่เรยีกว่า "กงัหนัน าโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวดั
จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ด้ชื่อว่าเป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสีย่ง

เซยีมซสีุดแมน่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า
ได้รบัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝัง่แผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนน
หวงัตา้เซยีน ยา่นชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึง่วดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้
หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจ้าองค์
น้ีแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก
โหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสี้ยวพระจนัทรอ์ยู่ด้านหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีต้องมาขอพรความรกักนัที่นี่ โดย
การขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้มใ่หห้ลุดระหว่างพธิ ี

 
 
 
 
 
 
 
 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง
สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหน่ึงในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่กวนอมินัน้เป็นเทพ
เจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมือ่ใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ช่วยเหลอื นอกเสยี
จากนี้ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อในเรื่องเซยีมซทีีแ่มน่มาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วน
ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรบั
เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หน้ าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึง่ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดั
จะเขยีนไว้มากน้อยแล้วแต่โชคถ้าหากเราประสพความส าเรจ็เมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีก็ค่อยกลบัไปท าบุญ 
ช่วงเทศกาลตรษุจนีจะมชีาวฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซือ้เครือ่งประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืน

ใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรกั หรอืเลือกซื้อเป็นส าหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะ

สวยงาม โดดเด่น  เ ป็นรูปกังหันลมที่มีชื่ อ เสียงและ เ ป็นที่นิ ยมกันทัว่ โลก  ที่ถือก า เนิดขึ้นที่นี่  

น าท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชื่อของเมอืงจนี 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim Sha 
Tsui) มกัจะตัง้ต้นกนัที่ สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนัง , เครื่องกฬีา , เครื่องใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง 
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ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมอืงฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 
Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมี
ทางเชื่อมตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึกนัได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนซุปเปอรส์ตาร ์(Avenue of Stars) สรา้งไวเ้พื่อเป็นเกยีรตใิหก้บับรรดาบุคคลส าคญั

ที่มสี่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รบัการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลวีู้ดแห่งตะวนัออก" หลงัผ่านการปรบัโฉมใหม่ด้วย
ฝีมอืของเจมส ์คอรเ์นอร ์ภูมสิถาปนิกชื่อดงั ร่วมกบัดไีซน์เนอร์ทอ้งถิน่และต่างชาต ิอะเวนิว ออฟ สตาร ์ได้
เปิดใหเ้ขา้ชมอกีครัง้ในปี 2562 กบัรอยประทบัมอืกว่ารอ้ยอนัของเหล่าดาราทีม่ชีื่อเสยีง  รปูปั้นสมาคมรางวลั
ภาพยนตรฮ์่องกงและรูปปั้นดาราต่าง ๆ จะถูกประดบัตกแต่งด้วยเอฟเฟคท์สายน ้าที่ ไหลรนิ มแีสงไฟส่อง
เคล้าคลอเบาๆ สอดรบักบัหลกัปรชัญาของบรู๊ซ ลเีรื่อง "การเป็นดัง่สายน ้า" และเพลงชวนนึกถงึความหลงั
ของ Anita Mui ทีช่ื่อว่า "Years Flow Like Water" คุณสามารถถ่ายรปูและทกัทายกบั 2 ซูเปอรส์ตารด์งัผ่าน
เทคโนโลย ีAR พรอ้มเพลดิเพลนิกบัววิทีส่วยงามของอ่าววคิตอเรยีท่ามกลางหมู่ดาวบนทอ้งฟ้าเคยีงขา้งรปู
ปัน้การต์ูนชื่อดงั Mcdull 
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พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก (Symphony of Lights) ไดช้ื่อว่าเป็นการ

แสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึง่บนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 

อาคารชัน้น าที่อยู่ในฝัง่ฮ่องกง และฝัง่เกาลูนการแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ

เพลง บวกกบัเวลาค ่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ระทบจากน ้าในอ่าวทีม่เีรอืวิง่ผ่านไปมาเป็นฉากประกอบ

แบบธรรมชาต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่            อิสระอาหารค า่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  
พกัท่ี  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HOTEL SAV, KINGS HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 3  
       ฮ่องกง - เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า -  ซากโบสถเ์ซนตป์อล  - ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  
       สนามบินมาเกา๊- กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                                                                    (B/L/-)                                                                                   

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ต่ิมซ า)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยรถโค้ช ผ่าน สะพานข้ามทะเล ฮ่องกง-มาเกา๊ ** ทุกท่าน
จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบสมัภาระและดูแลทรพัยส์นิส่วนตวัผ่านด่านดว้ยตวัท่านเอง **(แบบ seat in coach คือ
เป็นรถประจ าทาง นัง่รวมกบัผู้โดยสารท่านอ่ืน)  (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชน
จนี(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครอง
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ตนเองรมิฝัง่ทางใต้ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลี่ยมปากแม่น ้าจูเจยีงและทะเลจนีใต้โอบรอบ 
ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกว่า
เจด็ล้านคน เป็นเขตที่มปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชื้อชาติ
จนี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุ้งของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุ้งที่
อยูต่ดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสต์ในจนีแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิต์
ทศวรรษ 1930  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชื่อว่า วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า ค า
ว่า "อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนักเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึน้ฝัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แล้วได้ถามกบัชาวบ้านว่าเกาะนี้ชื่อว่าอะไร ชาวบ้านตอบไปว่า "ม่าก๊อก" 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดท้าย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในมาเก๊า และนบัว่าเป็นวดัดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอามา่แห่งนี้ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกี
ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์ามา่หรอืเจา้แมท่บัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ
ครอบครวัโดยบูชาด้วยธูปขด-เทยีน หรอืเทยีนดอกบวัคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง-คนรกั ภายในวดัมกี้อนหนิ
ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรปูปเรอืส าเภาโบราณ เชื่อกนัว่าหากพกธนบตัรทีน่ าไปลูบกบัภาพจ าลองเรอืแกะสลกั
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บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา ผ่านชม รปูปัน้เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตัง้อยู่กลาง
ทะเลบรเิวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝัง่มาเก๊า เป็นรปูปั้นยนืสูง 20 เมตร บนฐานดอกบวัอกี 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรปูปั้นทองส ารดิมรีปูแบบทีผ่สมกนัระหว่างจนีและยุโรป จนเป็น
หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วหลกัของมาเก๊า ซึง่โดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสญัญลกัษณ์ของมาเก๊า บรเิวณ
ฐานดอกบวัของรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิจะเป็นสถานทีจ่ดันิทรรศการให้ความรูเ้กี่ยวกบัเจา้แม่กวนอมิ เทพแห่ง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยงัว่ากนัว่าเป็นรปูปั้นเจา้แม่กวนอมิเพยีงแห่งเดยีวใน
โลกทีไ่มไ่ดห้นัหน้าออกทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายไุตฝุ้่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ าคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหน่ึงในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ชื่อและของฝากหมแูผ่น หมฝูอยไดจ้ากทีน่ี่ หมแูผ่นรส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงที่รวมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอยา่ง 

ท่านเดนิทางสู่ เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊ (The Venetian Macau) โรงแรมและคาสโินนัน้ มพีื้นที่มากถงึ 

980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิ่าเป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ที่สุดใน

เอเชยี และยงัเป็นอาคารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 6 ของโลกอีกด้วย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูก

ออกแบบตามสไตล์อิตาเลยีน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พ้นบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไว้อย่างวจิติร

บรรจง ส าหรบัพืน้ที่ ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครื่อง 

และโต๊ะเล่นการพนนัอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ าหรบัการ

จดังานพเิศษ เช่น การจดักฬีาชกมวยนัดพเิศษต่างๆ และการแข่งขนับาสเกต็บอล เป็นต้น  และถ้าใครทีร่กั

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่ห้
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นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ทีต่ ัง้

อยู่รายรอบของแกรนด์ คาเนล ซึ่งจ าลองแบบมาจากเมอืงเวนิส ประเทศอิตาล ีพร้อมกบัเรอืกอนโดลา

มากกว่า 50 ล า ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดย

เรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชื่อมกบัทะเลสาบดา้น

นอกอกีดว้ย และที่โดดเด่นที่สุดในย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนท าใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยูน่ัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไมร่วมค่าล่องเรอืกอนโด

ล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับระดับการให้บรกิารที่ท่านต้องการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 

19.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

เทีย่วบนิที ่FD 765 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขึ้นเครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 
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21.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

หรือ 

22.10  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Asia 

เทีย่วบนิที ่FD 767 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขึ้นเครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

**ไฟลท์บินมีหลายไฟลท์ โปรดรูายละเอียดท้ายโปรแกรม** 

   

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ
บริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 
 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลฮ่องกงร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งฮ่องกงเพ่ือโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของ
ร้านรฐับาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอร่ี ฯลฯ ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบริษทั
ฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านทุกเมือง 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 500 เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
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อตัราค่าบริการ 
 

** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 
1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 

วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป!!!** 
 
 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง 
ขายเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซี
รี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 

ก าหนดการ

เดินทาง 
เท่ียวบิน 

ราคา ผู้ใหญ่ 

ท่านละ (พกั 1 

ห้อง 2 ท่าน) 

ราคา 1 เดก็ 2 

ผูใ้หญ่ (เดก็ต า่

กว่า18มีเตียง) 

ห้องพกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน 

ท่านละ 

เดือนเมษายน 2562 

11-13 เม.ย. 62 
11APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

13APR FD767 MFMDMK 2210-2355 
19,999 19,999 4,000 7,900 

13-15 เม.ย. 62 
13APR FD760 DMKMFM 0640-1020 

15APR FD765 MFMDMK 1950-2135 
22,999 22,999 4,000 7,900 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการที่ระบุ ชัน้Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

น ้ามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครือ่ง มีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคุเทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ า จ านวน 10,000 บาท และ

ตดัที่นัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้อง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นัง่ ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะต้องส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ขอ้มูลผู้เดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย และ

จะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พกัของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดนิทางมากกว่า 2 ท่าน), เบอร์

โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มรีูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง 

ครบถ้วนชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
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ความผดิพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรอื บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่

นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต

ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ(Promotion) หากท าการจองและช าระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี 

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund ได้ หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
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 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กบัชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขึ้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต่์อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องท า วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นต้น โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะ เป็นผู้บรหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะต้องมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดินทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า ส าหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนังสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบร้อยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ กรณทีีย่งัไมอ่อกตัว๋เครือ่งบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

ส าคญั 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 

 ข้อมลูเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 
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 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไมค่นืค่าใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดท้าย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไมม่นี ้าดื่มแจก 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


