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มาเก๊า ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วดั 

3 วนั 2 คืน  โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 
บินเชา้- กลบัดึก  

ก าหนดวนัเดินทาง 
05-07,06-08,07-09,14-16, 28-30 ต.ค. 60              16,999.- 

17-19 พ.ย.60    15,999.- 
03-05,04-06,10-12,11-13,18-20,24-26,25-27พ.ย.60    16,999.- 
01-03,02-04,08-10,16-18,ธ.ค. 60                          15,999.- 
03-08,10-12 ธ.ค. 60                               16,999.- 
22-24, 23-25 ธ.ค. 60                               18,999.- 
วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วดัอาม่า – วดัเจา้แม่กวนอิม  -  เวเนเช่ียน – 
ฮ่องกง 

✈ X O 
Silka Tsuen Wan Hotel  
หรือ เทยีบเท่า 

2 ฮ่องกง –วดัแชกง –วดัหวงัตา้เซียน – วดัชีหลิน – วนัเจา้แม่กวนอิม – 
ร้านจิวเวอร่ี – ร้านหยก - อิสระชอ้ปป้ิงจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน 

O O O 
Silka Tsuen Wan Hotel  
หรือ เทยีบเท่า 

3 ฮ่องกง- วดัหมัน่โหมว – รีพลสัเบย ์– วดัทินห่าว-พระใหญ่ลนัเตา+
กระเชา้นองปิง+ City Gate Outlet - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

ไฮไลท์.....ราคาทวัร์สบายกระเป๋า 

1. พกัฮ่องกง 2 คืน !! 
2. ไหว้พระรับสิริมงคลทีม่าเกา และ ฮ่องกง 9วัด 

3. เทีย่วเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”   
4. ไหว้พระขอพรวัดดังทีฮ่่องกง วัดหวังต้าเซียน และ วัดแชกงหมิว 

5. ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมน่ังกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา 
6. ช้อปป้ิงสุดมันส์ที ่ถนนนาธานฮ่องกง และซิต้ีเกท็เอาท์เล็ต 

**หมายเหตุ: 1. ยงัไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 120 เหรียญฮ่องกงดอลล่า/ทริป หรือประมาณ 500บาทไทย**
ส่วนหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในการให้บริการ** 
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วนัแรก    กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วดัอาม่า-วดัเจ้าแม่กวนอมิ -  เวเนเช่ียน – ฮ่องกง 
 
07.30 น. พร้อมกนั ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 3  เคาน์เตอร์ 1-2  

สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
ใหก้บัท่าน 

10.10 น. 
 

ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD762 
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 1 ชัว่โมง)น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง มาเก๊า เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและน่าสนใจ ใน
อดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้และฟูเจ้ียนเป็นชนชาติ
ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงตน้ศตวรรษท่ี 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดินเรือเขา้มายงัคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดต่อคา้ขายกบั
ชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่นแถบน้ีท่ีส าคญัคือชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางดา้น
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรมของชาติตะวนัตกเขา้มาอยา่งมากมายท าให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองท่ีม่ีการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนสามารถเรียกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลาง
เอเชีย” มาเก๊าอยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหล่ียมปากแม่น ้ าเพิร์ลในอดีต
มาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่วนัท่ี19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสท าพิธี
ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบัสาธารณรัฐประชาชนจีน นบัจากนั้นมาเก๊าไดก้ลายเป็นหน่ึงในเขตปกครองพิเศษ
ของจีนอยา่งสมบูรณ์แต่ยงัคงสภาพการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ   

 น าท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทิมท่ี วดัอาม่า ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงมากๆ ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวส าหรับวดัแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวดัดูแลว้ก็แปลกตาดีเพราะวา่มีการก่อสร้างกนัแบบ
ลดหลัน่กนัไปตามพื้นท่ีท่ีอ านวย เน่ืองจากสถานท่ีแห่งน้ีตั้งอยู่ริมเชิงเขา เม่ือเดินพน้ซุ้มประตูก็จะพบกบั
ศาลของเจา้แม่ทบัทิมตั้งอยู ่..นอกจากนั้นก็ยงัมี หอเมตตาธรรม ศาลเจา้แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจา้ชานหลิน
และยงัมีศาลเจา้ขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลท่ีไดมี้การสร้างเพื่อถวายให้แก่เจา้แม่ทบัทิม  วดัเก่าแก่อนัดบัสอง
ในมาเก๊านัน่ก็คือ... “วดัเจ้าแม่กวนอิม”(Kun Iam Temple) ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เพื่ออุทิศถวายแด่
พระโพธิสัตวก์วนอิม ในมาเก๊าแมจ้ะมีวดัเจา้แม่กวนอิมมากมายหลายวดั แต่วดัเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีเป็นวดั
เจา้แม่กวนอิมท่ีส าคญัท่ีสุดในมาเก๊า แต่ละวนัมีผูแ้วะเวียนมาสักการะท่านกนัไม่ไดข้าด แมว้ดัจะตั้งอยู่ติด
ถนนใหญ่ แต่แค่กา้วผา่นประตูก็เขา้ไปเจออีกโลกท่ีสงบร่มเยน็ ยิ่งเดินลึกเขา้ไปขา้งในก็พบหอพระใหญ่ 3 
หอ โอ่โถงกวา่ท่ีคิดเม่ือเทียบกบัประตูทางเขา้กวา้งเพียงเดินสวนกนัเท่านั้น สภาพโดยรวมดูสมบูรณ์เกินจะ
กวา่วนัเวลาท่ีผ่านมา 600 ปี ...น าท่านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุดหรูเลิศอลงัการใน
บรรยากาศลาสเวกสัให้ท่านอิสระพกัผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผสัเมืองจ าลองลาสเวกสัและไดช้ม
ทอ้งฟ้าจ าลองเสมือนจริงภายในเวเนเช่ียนตามอธัยาศยัซ่ึงแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP 
มีร้านอาหารช่ือดงัให้ท่านไดส้ัมผสักบัภตัตาคารกว่า 30 แห่ง เพื่อล้ิมลองเมนูต่างๆ ท่ีท่านช่ืนชอบและ



GT-MFM FD06   Page 3 of 11 

 

ร้านคา้แบรนด์เนมหลากหลายกวา่300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ 
หรือ ล่องเรือกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรมหรือจะ เส่ียงโชคคาสิโนซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 21 
ปี เขา้ไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาตให้ท าการบนัทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งส้ินและควรแต่งกาย
สุภาพ) 

  ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์ร่ี (ประมาณ 1 ชัว่โมง)   
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    Silka Tsuen Wan Hotel  หรือ เทยีบเท่า 

 
วนัทีส่อง     ฮ่องกง –วดัแชกง –วดัหวงัต้าเซียน – วดัชีหลนิ – วนัเจ้าแม่กวนอิม – ร้านจิวเวอร่ี – ร้านหยก - อิสระช้อปป้ิงจิม
ซาจุ่ย ถนน.นาธาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซ า 
 จากนั้นน าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กบัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

ริเร่ิมในการศึกษาลทัธิเต๋าจนกลายเป็นผูมี้พลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาต่อมา เป็นวดัท่ี
ชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิเป็นหน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกงมีเทพซ่ึงข้ึนช่ือในการดูแลรักษา
โรคภยัไขเ้จบ็จะมีผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการท าธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และ
หลงัคาสีทองเหลืองอร่าม..น าท่านชม วัดชีหลิน ส านักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลทัธิมหายานท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ.1930แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดย
สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถ์งัของจีน ตวัอารามจะมีมากมายหลายหลงัซ่ึงแต่ละหลงัจะมีองศ์
พระโพธิสัตวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..จากนั้นเดินทางไป วดัแชกง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายุ
กวา่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือว่า
ท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวีระประวติัไว ้ท าให้
คนทัว่ไปยกย่องและคนจีนมีความเช่ือถือว่าหากได้ไปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวให้มีความเจริญกา้วหนา้ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิงร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 
4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือว่า
กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจากตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน   

 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 
 

น าท่านชมโรงงานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน Jewelry Factory จากนั้นน าท่านสู่ 
ศูนย์หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแทห้รือหยกเทียม และเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีไดรั้บการการันตี
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 คุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง. จานั้นใหท้่านมีความสุขกบัการเดินเท่ียวสัมผสักบัแหล่งชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ยา่น
ขายสินคา้ ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงยา่น Tsim Sha Tsui ท่ีมีร้านคา้แบรนด์ดงักวา่ 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาชอ้ปพลาด
ไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงท่ีฮ่องกง กบัสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, 
ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรือช้อปป้ิงท่ี DUTY FREE ร้านคา้ปลอดภาษี กบั
สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่ทุกมุมโลก  จนถึงเวลานดัหมายน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
(อสิระอาหารค ่า..... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย) 

  เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั    Silka Tsuen Wan Hotel  หรือ เทยีบเท่า 
วันที่สาม     ฮ่องกง- วัดหมั่นโหมว – รีพลัสเบย์ – วัดทินห่าว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet - 
กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตาตคาร แบบ ติมซ ่า 
 น าทุกท่านเดินทางสู่วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple)  เก่าแก่ท่ีสุดของวดับนเกาะฮ่องกง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 

1847 ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสมบติัประจ าฮ่องกงอีกดว้ย ส าหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน(Man) 
เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุ๋น และเทพเจา้กวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นท่ีนิยมของ
นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนิยมกนัมาตั้งแต่ในอดีตท่ีผูต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนั  ...
จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจา้แม่กวนอิม
เจา้แม่ทบัทิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป..
วัดทินห่าว (Tin Hau) คนฮ่องกงนั้นให้ศรัทธาในเจา้แม่ทบัทิมเป็นอย่างมาก โดยใช้ช่ือเดียวกนัซ่ึงจะ
แตกต่างจากบา้นเราท่ีแต่ละวดัจะมีช่ือแตกต่างกนัออกไปเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค ์พระนามสกุลเดิม "Lin" 
เป็นชาวฟูโจว เป็นผูท่ี้มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ สามารถป้องกนัชาวประมงให้รอดพน้จาก
อนัตรายของพายุและความหายนะทางทะเล จีงไดรั้บการยกย่องจนเป็นท่ีสักการะบูชา เปรียบดงั เทพของ
ชาวเรือใน ฮ่องกง ปาฏิหารย์ของวดัแห่งน้ีมีไวว้่าเม่ือคราวเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสองซ่ึงญ่ีปุ่นบุกมาท่ี 
Stanley แห่งน้ี แมว้า่วดัจะถูกระเบิดถึงสองลูก แต่ลูกระเบิดกลบัไม่ระเบิดอยา่งน่าตกใจ ท าให้ผูค้นท่ีหนีเขา้
มาหลบภยัในวดัแห่งน้ีปลอดภยัจากสงครามคร้ังนั้น ทุก ๆปีวนัท่ี 23 เดือน 3 ของจีนจะมีผูค้นเขา้มาสักการะ
เจา้แม่อยา่งลน้หลามเลยทีเดียว 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึน้กระเช้านองปิง เพื่อสัมผสัประสบการณ์อนัน่าต่ืนเตน้ชมวิวทิวทศัน์

หมู่เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที 
จากนั้นน าท่านนมสัการพระโพธิสัตวก์วนอิม พระมญัชูศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์ณ วดัโป
หลิน ซ่ึงสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กท่ีมีพระภิกษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปล่ียนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มข้ึนท าให้ปัจจุบนัมีพระภิกษุเดินทาง
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** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

“ราคาทวัร์ส าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน .. 

มาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลินเป็นวดัเจห้ามเซ่นไหวอ้าหารท่ีเน้ือสัตวทุ์กชนิด วดัโปหลินตั้งอยู่ท่ี
ระดบัความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก
จากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ีดา้นล่าง ไต่ข้ึนบนัได 268 ขั้นสู่ฐานท่ีองคพ์ระนัง่
ประทบัอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนั
และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใตท่ี้ฐานองค์พระมีรูปป้ัน
เทพธิดาก าลงัถวายเคร่ืองสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเช่ือของนิกายมหายาน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ
พระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถานแปลวา่แท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเท่ียวชมหมู่บา้นนองปิงท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวด้วยร้านน ้ าชา ร้านอาหาร ร้ายขายของท่ีระลึก จากนั้ นอิสระให้ท่านช้อปป้ิง  CITYGATE 
OUTLET  มีสินคา้ให้เลือกซ้ืออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ     

  เยน็ อสิระอาหารเยน็..... เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 
21.05 น. 
 

ออกเดินทางจากสนามบิน  เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD503 
 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

23.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้)ก าหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั้งส้ิน  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(มเีตียง) 
นอนกบั 2 
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มเีตียง) 

นอนกบั 2 ผู้ใหญ่ 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ก าหนดวนัเดินทาง 

05-07,06-08,07-09,14-16, 28-30 ต.ค. 60              
16,999.- 16,999.- 14,999.- 5,500 

17-19 พ.ย.60    15,999.- 15,999.- 13,999.- 5,500 

03-05,04-06,10-12,11-13,18-20,24-26,25-27

พ.ย.60    
16,999.- 16,999.- 14,999.- 5,500 

01-03,02-04,08-10,16-18,ธ.ค. 60                          15,999.- 15,999.- 13,999.- 5,500 

03-08,10-12 ธ.ค. 60                               16,999.- 16,999.- 14,999.- 5,500 

22-24, 23-25 ธ.ค. 60                               18,999.- 18,999.- 16,999.- 6,500 

ไมม่รีาคาจอยแลนด ์  

บริการแจกน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด   
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 
ท่านละ 120 เหรียญฮ่องกงดอลล่า /ทริป/ต่อท่าน (ประมาณ 500 บาท )*** 

***ค่าทปิหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทวัร์***  
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อตัราค่าบริการนีร้วมอัตราค่าบริการนีร้วม 
 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน 
ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้ าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ

มิเรตส์ Business class 40 กิโล / ฮ่องกงแอร์ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ปซิฟิค 20 กิโล] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม
เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
     1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
   2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
   3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
   4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
   5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
  6. ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ท่านละ 100 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  (ประมาณ 500 บาท) 
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เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 
1. เกรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยันเม่ือ

ได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่าน้ัน)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการ

จองแลว้(ใชเ้วลาขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือ

วา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
 

 

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 



GT-MFM FD06   Page 9 of 11 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯไม่

สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั) 

4. บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน10 ท่านทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่าน

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง  
6. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
7. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน  

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนัจองจนถึงก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขอยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดั 
 จ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผดิกฎหมายและ
ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
7. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ

ไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเท่านั้น 

2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน   

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบาง

โรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  
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ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญัองที่น 


