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MFM06 มาเกา ฮองกง 2 Night (3D2N)
ผูกดายแดงขอเนื้อคู พักฮองกง 2 คืน
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FD762
FD765

DMK(กรุงเทพ) - HKG(ฮองกง)
HKG(ฮองกง) - DMK(กรุงเทพ)

10.05 – 13.45
19.50 – 21.35

บินดวยสายการบิน AIR ASIA (FD) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุ ง เทพฯ (ดอนเมื อ ง) - มาเก า – ฮ อ งกง – ย า นมงก ก - ย า นเลดี้ มาร เ ก็ ต พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก
(-/-/-)
07.00

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศมาเกาไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝาฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง

10.05

ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน
Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให
เรีย บร อยกอ นขึ้น เครื่อ งบิ น หรือ ท านสามารถเลือ กซื้ ออาหารและเครื่อ งดื่มได บนเครื่อ งบิน ใชเวลาบิ น
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที **

13.45

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) (ตามเวลาทองถิ่น จะ
เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู เมืองฮองกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ทานจําเปนตองรับสัมภาระและดูแลสัมภาระ
ผานดานดวยตัวทานเอง ทุกทาน ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong
Special Administrative Region of the People's Republic of China) เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใต
ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักใน
สกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนือ้ ที่ 1,104 กม. และประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขต
ที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง 93.6% มีเชือ้ ชาติจีน และ 6.4% มาจาก
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กลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่อยูต ิด ซึ่งประชากร
จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 **
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสู ยานมงกก (Mong Kok) เปนยานที่พักอาศัยและชอปปงที่หนาแนนที่สุดในฮองกง ถาคุณ
คิดว าที่ นี่จ ะแออัดและไม นาเดิ น ก็ ขอให คิดใหม ได เลย ถนนสายประวั ติ ศาสตร อาบไฟนี ออนที่ ท อดผ าน
บรรยากาศของความพลุกพลานและมีชีวิตชีวาของที่นี่นั้น ควรคาแกการแวะไปชมเปนอยางยิ่ง ไมเพียงเพราะ
คลื่นฝูงชนที่หลากหลายและละลานตา แตยังรวมถึงสารพัดรานคาที่ขาชอปจะตองติดใจ ยานนี้มีหนึ่งในตลาด
ที่เปนที่นิยมมากที่สุดในฮองกง ยานเลดี้ส มารเก็ต (Lady Market) และยังมีถนนสายชอปปงอยูเปนจํานวน
มาก ซึ่งทําใหที่นี่คลายคลึงกับยานชอปปงหลายแหงทางตอนใตของจีน ถนนแตละสายจะมีพอคาแมคาที่ขาย
สินคาเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทําใหสะดวกตอการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเสนในมงกกนั้น เต็มไปดวย
ร านขาย ปลาทอง , ดอกไม , นก , รองเท าผ าใบ , เครื่ อ งใช ใ นครั ว , ชุดแต งงาน และสิน ค า เฉพาะบาง
ประเภทอื่นๆ อีกนับไมถวน ที่นี่ คุณจะสามารถซื้อและตอรองราคาของไดเกือบทุกอยาง ตั้งแตของใชในบาน
ไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องสําอาง และเสื้อผา ถนนชานตุง
และถนนแดนดาสเปนที่ที่คุณสามารถเลือ กซื้อสิน คาแฟชั่นและเครื่อ งประดั บเทรนดลาสุ ดจากญี่ปุนและ
ตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เปนหนึ่งในหลายๆ มอลลที่ใหคุณสามารถชอปปงในมงกกอยางสบายๆ
ในสายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ
พิเศษ !! ชมโชวแสง สี เสียง กลางแจง ที่ยิ่งใหญที่สดุ ในโลก (Symphony of Lights) ไดชื่อวาเปนการ
แสดงแสงสีเสียงกลางแจงทีใ่ หญที่สุดซึ่งบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดวย 44
อาคารชั้นนําที่อยูใ นฝงฮองกง และฝงเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟตางๆ ประกอบ
เพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอาวฮองกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอาวที่มีเรือวิ่งผานไปมาเปนฉากประกอบ
แบบธรรมชาติ
ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง

พักที่

ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเทา
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วันที่ 2 เมืองฮองกง - รีพ ลัส เบย – วิ คตอเรีย พีค - วัดแชกงหมิ ว - วัดหวังต าเซีย น –วัด เจาแม
กวนอิมฮองฮํา - รานจิวเวอรี่ –รานหยก - ถนนนาธาน – ยานจิมซาจุย
(B/L/-)
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู รีพลัส เบย (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้ ที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง และยังใช
เปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเรื่องมีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปอง
คุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจากเจาแม
กวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคล ขามสะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ป
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู วิคตอเรียพีค หรือชื่อทองถิ่นที่เรียกกันทั่วไปอีกแบบก็คือ เดอะ พีค โดยรถบัส
วิคตอเรียพีคเปนชื่อภูเขาที่อยูทางทิศตะวันตกของเกาะฮองกง เปนภูเขาที่ทีความสูงที่สุดบนเกาะ และยังเปน
สถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของฮองกง บนยอดเขาแหงนี้ คุณจะมองเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของเกาะฮองกง ชื่น
ชมกับวิวทิวทัศนของอาววิคตอเรีย อาวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตึกระฟา และเรือเฟอรรี่ เปนจุดชมวิวเมืองที่
ยอดเยี่ยมที่สุด นักทองเที่ยวทั้งหลายนิยมมาเก็บภาพวิวสวยๆของเมืองฮองกงจากมุมสูง และเยี่ยมชมแหลง
ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน พีกทาวเวอร ซึ่งในปจจุบัน วิกตอเรียพีคสามารถรองรับนักทองเที่ยวหลายลานคนตอป
นําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เปนวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนให
ความเลือ่ มใสศรัทธามาเนิ่นนาน สรางขึ้นเพือ่ ระลึกถึงตํานานแหงนักรบราชวงศซง ในสมัยที่ประเทศจีนยัง
ไมไดรวมประเทศเปนปกแผนเฉกเชนปจจุบันนี้ แตละแควน ตางปกครองกันเองและมีการตอสูเ พือ่ ชวงชิง
อาณาจักรนอยใหญ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของทานแชกง ซึ่งมีประวัตเิ ลาตอกันมาวา ขณะนัน้ เองยังมีนักรบ
เอกชือ่ "แช กง" เปนแมทพั ปราบศึก ทุกแควนเขตแดนแผนดินใหญตางก็ยําเกรงตอกําลังพลที่กลาหาญใน
กองทัพของทาน ยามที่ออกรบเพื่อตานขาศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ทานใชสญ
ั ลักษณรูปกังหัน 4 ใบพัดติด
ไวดานหนารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหลาทหารกลา มีความเชื่อวาเมื่อพกพาสัญลักษณรูปกังหันนี้ไป ณ ที่
ใดๆ กังหันนีจ้ ะชวยเสริมสิริมงคล นําพาแตความโชคดี มีอํานาจเขมแข็ง เสริมกําลังใจใหแกกองทัพของทาน
ชื่อเสียงในการนําทัพสูศ ึกของทานจึงเปนตํานานมาจนทุกวันนี้ เมื่อ 300 กวาปที่แลวเดิมทีวัดนี้เปนวัดเล็กๆ
เปนวัดที่เกาแกและอนุรักษโบราณสถานซึ่งอยูทางดานหลังของเรือนใหม วัดเรือนใหมสรางเสร็จในป 1993
บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ดานในมีรูปปนสูงใหญของทานแชกงซึ่งเปนเทพประจําวัดแหงนี้ ซึง่ ทางดานขาง
มีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยูหลายตัว มีกลองดานละตัว ประชาชนที่เขาวัดแชกงจะตอง
หมุนกังหัน หรือที่เรียกวา "กังหันนําโชค" เพือ่ หมุนแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต และกอนที่ทานจะออกจากวัด
จะตองตีกลองใหเสียงดังสนั่นเพือ่ ความเปนสิริมงคล
นําทานเดินทางสู วัดหวังตาเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ ดชื่อวาเปนวัดไหวพระสละโสด และเสีย่ ง
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กลางวัน

ค่ํา
พักที่

เซียมซีสุดแมน ตั้งอยูใจกลางเมือง โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใบหญา
ไดรับการดูแลอยางพิถพี ิถัน วัดจีนขนาดใหญทางตอนเหนือของประเทศฮองกง (ฝง แผนดินใหญ) อยูถนน
หวังตาเซียน ยานชักอัน ประเทศฮองกง ซึ่งวัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพเจาจีนหลายองคอยางเทพเจา
หลักของวัดคือเทพหวังตาเซียน แตเปาหมายของคนโสดอยากมีคูไมใชการขอความรักจากเทพเจาองค
นี้แตอยางใด แตเปนการเดินมาขางๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจงของเทพเจาดายแดง หรือเทพเจาหยก
โหลว เปนรูปปนสีทองมีเสีย้ วพระจันทรอยูดานหลังประทับอยู ซึ่งชาวจีนตองมาขอพรความรักกันที่นี่ โดย
การขอพรกับเทพเจาองคนตี้ องใชดายแดงผูนิ้วเอาไวไมใหหลุดระหวางพิธี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หานยาง
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมฮองฮํา (Hung Hom Kwun Yum Temple) เปนวัดเกาแกของฮองกง
สรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 เปนหนึ่งในวัดที่ชาวฮองกงนั้นเลื่อมใสกันมาก ดวยความที่เจาแมกวนอิมนั้นเปนเทพ
เจาแหงความเมตตา ฉะนั้นเมื่อใครมีทุกขรอนอะไรก็มักจะมากราบไหวขอพรใหเจาแมนั้นชวยเหลือ นอกเสีย
จากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อในเรื่องเซียมซีที่แมนมาก และ ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย โดยคนสวน
ใหญจะนิยมไปในเทศกาลตรุษจีนเพราะเปนศิริมงคลในเทศกาลปใหม ซึ่งทางวัดจะจําหนายอุปกรณสําหรับ
เซนไหวพรอมซองแดงไวใหผูมาขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลวก็ใหนําซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หนาองคเจาแมกวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไวซึ่งภายในซองจะมีจํานวนเงินที่ทางวัด
จะเขียนไวมากนอยแลวแตโชคถาหากเราประสพความสําเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮองกงอีกก็คอยกลับไปทําบุญ
ชวงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาวฮองกงและนักทองเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดตองตอแถวยาวมาก
นําทานเดินทางสู โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไมเหมือน
ใคร เปนของฝากไปใหคนที่ทานรัก หรือเลือกซื้อเปนสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวทานเอง ซึ่งมีลักษณะ
สวยงาม โดดเด น เป น รู ป กั ง หั น ลมที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป น ที่ นิ ย มกั น ทั่ ว โลก ที่ ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น ที่ นี่
นําทานเดินทางสู รานหยก (Jade Shop) ใหทุกทานไดเลือกชมสินคาโอทอปขึ้นชื่อของเมืองจีน
จากนั้นเดินทางสู ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุย (Tsim Sha
Tsui) มักจะตั้งตนกันที่ สถานีจิมซาจุยมีรานขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใชไฟฟา , กลอง
ถายรูป ฯลฯ และสินคาแบบที่เปนของพื้นเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอกตึกอันซับซอนมากมายมี Shopping
Complex ขนาดใหญชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดวยหางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อม
ติดตอสามารถเดินทะลุถึง กันได
อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการชอปปง
ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเทา
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วันที่ 3
เชา

เมืองมาเกา - วัดอามา – วัดกวนไท - ซากโบสถเซนตปอล - จตุรัสเซนาโด - เดอะ เวนีเชียน มาเกา
- เดอะ ปาริเซียน มาเกา –- สนามบินมาเกา – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร (ติ่มซํา)
นําทานเดินทางสู เมืองมาเกา (Macau) โดยเรือเฟอรี่ ผาน ทาเรือฮองกง – มาเกา ** ทุกทานจําเปนตอง
รับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพยสินสวนตัวผานดานดวยตัวทานเอง ** (หรือเขตบริหารพิเศษฮองกงแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน(Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China)
เปนเขตปกครองตนเองริมฝงทางใตของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตรมีสามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเล
จีนใตโอบรอบ ฮองกงเปนที่รูจักในสกายไลน (skyline) ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 กม. และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน เปนเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮองกง
93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุมอื่น ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุง ที่ อ ยู ติด ซึ่ งประชากรจํ านวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมิ ว นิ ส ต ในจี น
แผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ 1930 ** ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง **
นําทานเดินทางสู วัดอามา หรือเรียกอีกชื่อวา วัดมากอก (A-Ma Temple) เปนวัดเกาแกที่สุดในมาเกา คํา
วา "อามา" นี้ เปนที่มาของคําวา "มาเกา" ในปจจุบัน สืบเนื่องมาจาก เมื่อนักเดินทางชาวโปรตุเกส เดินทาง
มาขึ้นฝงที่มาเกาตรงบริเวณวัดนี้ แลวไดถามกับชาวบานวาเกาะนี้ชื่อวาอะไร ชาวบานตอบไปวา "มากอก"
ชาวโปรตุเกสจึงเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทาย กลายเปนมาเกานี่เอง วัดอามาเปน 1 ใน 3 วัดที่เกาแก
ที่สุดในมาเกา และนับวาเปนวัดดังในมาเกาที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันมากที่สุด สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง
ตั้งแตป ค.ศ. 1488 อีกทั้งวัดอามาแหงนี้ยังไดรับการบันทึกจากองคกร UNESCO ใหเปน 1 ในมรดกโลกอีก
ดวย ภายในวัดมีองคอามาหรือเจาแมทับทิมเปนองคประธาน นิยมมาขอพรเพื่อเปนสิริมงคลใหกับตัวเองและ
ครอบครัวโดยบูชาดวยธูปขด-เทียน หรือเทียนดอกบัวคูเพื่อขอพรเรื่องคูครอง-คนรัก ภายในวัดมีกอนหิน
ขนาดใหญแกะสลักเปนรูปปเรือสําเภาโบราณ เชื่อกันวาหากพกธนบัตรที่นําไปลูบกับภาพจําลองเรือแกะสลัก
บนหินแลวจะมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ผานชม รูปปนเจาแมกวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยูกลาง
ทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใตของฝงมาเกา เปนรูปปนยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเปนระยะทาง 60 เมตร เปนรูปปนทองสําริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหวางจีนและยุโรป จนเปน
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เที่ยง

หนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวหลักของมาเกา ซึ่งโดดเดนมากจนกลายเปนหนึ่งในสัญญลักษณของมาเกา บริเวณ
ฐานดอกบัวของรูปปนเจาแมกวนอิมจะเปนสถานที่จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับเจาแมกวนอิม เทพแหง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเตา นอกจากนี้ยังวากันวาเปนรูปปนเจาแมกวนอิมเพียงแหงเดียวใน
โลกที่ไมไดหันหนาออกทะเล นําทานเดินทางสู วัดกวนไท (Kuan Tai Temple) วัดกวนไทวัดที่ยังคงไดรับ
ความนิยมจากนักธุรกิจหรือคนทํามาคาขายที่นิยมมาขอพรใหกิจการของตนไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือโดน
โกง ตางฝายตางสื่อสัตวจริงใจตอกัน เพื่อใหทํามาคาขึ้น ร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมา หรือถาอยากมีลูกนองบ
ริวานดี ชวยสงเสริมใหการงานประสบความสําเร็จ ก็ตองไมลืมที่จะไหวขอพรจากองคมาเซ็กเธาว มาคูใจของ
องคกวนอูที่ชวยเสริมสงบารมีของผูเปนเจานายดวยเชนกัน ดังคํากลาวของชาวจีนที่วา "เมื่อมามาถึง ทุก
อยางสําเร็จ" ภายในวัดกวนไทจะมีองคกวนอูประทับอยูทั้งหมด 3 ปางดวยกัน ไดแก
- ปางนักรบ (องคประธานตรงกลาง) กลาหาญ เด็ดเดี่ยว เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนทหาร
- ปางพอคา (องคซาย) มือถือทองคํา โชคลาภ มั่งมี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพเปนพอคา นัก
ธุรกิจ ทํากิจการสวนตัว
- ปางบุนเชียง (องคขวา) มือถือคําภีร มีความรู วิชาการ ไหวพริบดี เหมาะแกการสักการะสําหรับผูที่มีอาชีพ
เปนครูบาอาจารย ขาราชการ
นําทานเดินทางสู ซากโบสถเซนตปอล (Ruins of St. Paul) เปนซากโบสถคาทอลิกในเขตซานตูอันโต
นีโอ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึ่งถูกไฟไหมและพายุไตฝุนถลมในชวงป ค.ศ. 1835 จน
เหลือเพียงซากประตู เดิมเคยเปนโบสถสําคัญของมาเกา กอสรางเมื่อป ค.ศ. 1602 ถึง 1640 โดยคณะเย
สุอิต ในสมัยนั้น เปนหนึ่งในโบสถคาทอลิกที่ใหญที่สุดในเอเชีย
แวะ รานขายของฝาก ทุกทานสามารถแวะซื้อขนมขึ้นชื่อและของฝากหมูแผน หมูฝอยไดจากที่นี่ หมูแผนรส
ตางๆ และเบอเกอรี่ เนื่องจากมาเกาเปนเมืองที่รวมเอาวัฒนธรรมตะวันจีนและโปรตุเกสเขาดวยกัน อาหาร
และขนมตางๆจึงไดมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ นิยมซื้อกลับไปเปนของฝากกันหลายอยาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่มกับบุฟเฟตนานาชาติ
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นําทานเดินทางสู เดอะ เวนีเชียน มาเกา (The Venetian Macau) เปนชื่อโรงแรมหรูในมาเกา ภายในมี
หองพักรับรองหลายพันหอง มีหองคอมพิวเตอรขนาดใหญใหบริการ และมีคาสิโนที่นักพนันและนักทองเที่ยว
ระดับไฮโซมาเลนกันเพื่อความสนุกสนาน มากกวาเลนเพื่อผลาญทรัพยเชิงอบายมุข ตลอดจนมีแหลงจับจาย
ระดับโลกรวมอยูในที่เดียวกัน และยังมีเรือกอนโดลาบริการสําหรับผูตองการลองเรือในบรรยากาศเวนิส
ประเทศอิตาลี่ แบบจําลองดวยเชนกัน ในสวนที่เปนตัวตึก ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงแรมและคาสิโนนั้น มีพื้นที่มาก
ถึง 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชั้น จนไดรับการบันทึกสถิตวิ าเปนโรงแรม ที่ตั้งอยูแบบเดี่ยวๆที่ใหญที่สุดใน
เอเชีย และยังเปน อาคารที่ มีขนาดใหญที่สุดเปนอั นดั บ 6 ของโลกอีก ดว ย ภายในตั วอาคารทั้ งหมด ถู ก
ออกแบบตามสไตลอิตาเลียน และที่โดดเดนที่สุด คงหนีไมพนบนเพดาน ที่วาดลวดลวยเอาไวอยางวิจิตร
บรรจง สําหรับพื้นที่ ที่แบงเปนคาสิโนนั้น มีมากถึง 50,700 ตารางเมตร แบงเปน 4 โซนใหญๆ คือ Golden
Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอมกับเครื่อง Slot Machines อีกกวา 3,400 เครื่อง
และโตะเลนการพนันอีก 900 โตะ อีกทั้ง ยังมีหองโถงขนาดใหญ ที่มีที่นั่งมากถึง 15,000 ที่นั่ง ไวสําหรับการ
จัดงานพิเศษ เชน การจัดกีฬาชกมวยนัดพิเศษตางๆ และการแขงขันบาสเก็ตบอล เปนตน และถาใครที่รัก
การชอปปงนั้น การมาเยือนเวเนเชียน มาเกา คงกลายเปนสวรรคไปเลยทีเดียว เพราะที่นี่ไดจัดแบงพื้นที่ให
นักทองเที่ยวไดชอปปงมากถึง 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาแบรนดเนม กวา 350 ราน ที่ตั้ง
อยู รายรอบของแกรนด คาเนล ซึ่ ง จํ าลองแบบมาจากเมือ งเวนิ ส ประเทศอิต าลี พรอ มกั บ เรื อกอนโดลา
มากกวา 50 ลํา สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการลองเรือชมความสวยงามของเวเนเชียน มาเกาแบบเต็มๆ โดย
เรือกอนโดลาเหลานี้ จะลองไปตามคลอง 3 คลอง ที่อยูภายในอาคาร และมีทางออกเชื่อมกับทะเลสาบดาน
นอกอีกดวย และที่โดดเดนที่สุดในยานช็อปปงนี้ คงหนีไมพนเพดานสีฟาสดใส ที่ถูกเพนทเปนลวดลายของ
กอนเมฆนอยใหญ จนทําใหคนที่เดินชอปปงอยูนั้น ลืมวันลืมคืนกันไปเลยทีเดียว (ยังไมรวมคาลองเรือกอนโด
ลา ประมาณ 120 เหรียญมาเกา และ บริการเสริมอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการใหบริการที่ทานตองการ
สามารถติดตอสอบถามไดที่หัวหนาทัวร) บริเวณเดียวกัน จะเปน เดอะ ปารีเชียง มาเกา (The Parisian
Macao) หรือที่รูจักกันในนามของ หอไอเฟลแหงเมืองมาเกา ที่นี่จําลองหอไอเฟลจากเมืองปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส มาตั้งไวที่หนาโรงแรม ซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริงประมาณ 1 เทา ความสูงเทียบไดกับตึก 33 ชั้น บน
หอไอเฟลแหงนี้ มีรานอาหารสุดหรู และ จุดชมวิวอยู เปดตัวเมื่อปลายป 2016 เพื่อเฉลิมฉลอง ป 2017 ที่นี่มี
หองพักสูงสุดถึง 3,000 หอง ไมรวมสวนตางๆ ของโรงแรมตั้งแตสปา Health Club สระวายน้ํา คาสิโน และ
โรงละครขนาดความจุถึง 1,200 ที่นั่ง ตกแตงอยางหรูหราลงตัวสไตลอิตาเลียน สมกับเปนโรงแรมคาสิโนที่
แทจริง โดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองคลาสสิคตลอดกาลที่ขึ้นชื่อดานความ
งดงามทางสถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสรางชื่อกองโลกอยางหอไอเฟล โดยเราจะตองไปซื้อตั๋วที่ชั้น 5 ในราน
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19.50

21.35

ขายของที่ระลึก Shop 550 (ยังไม รวมคาขึ้นลิฟ ต โดยจะมีคาใชจายในการชึ้นไปชมวิวในชั้นตางๆ ดังนี้
Weekdays ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 168 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 138 MOP ตั๋วชม
วิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 98 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 68 MOP Weekends (เสาร , อาทิตย
และวันหยุด) ตั๋วชมวิวในชั้น 7 และ 37 ผูใหญราคา 188 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 158 MOP ตั๋ว
ชมวิวในชั้น 7 เทานั้น ผูใหญราคา 118 MOP , เด็กอายุไมเกิน 12 ป ราคา 88 MOP)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ มาเกา ประเทศจีน (เขตการปกครอง
พิเศษ)
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia
เที่ยวบินที่ FD 765 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอน
ขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 2
ชั่วโมง 45 นาที **
เดิ น ทางถึ ง ท า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ ง เทพฯ ประเทศไทย โดยสวั ส ดิ ภ าพและความ
ประทับใจ

** หากลูกคาทานใดที่จาํ เปนตองออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาที่ของ
บริษัท ทุกครัง้ กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษทั ฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้เพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง **
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อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคา ผูใหญ
ทานละ (พัก 1
หอง 2 ทาน)

ราคา 1 เด็ก 2
ผูใหญ (เด็กต่ํา
กวา18มีเตียง)

หองพักเดีย
่ ว
เพิ่ม

ไมใชตั๋วเครื่องบิน
ทานละ

เดือนกันยายน 2561
02 – 04 กันยายน 2561

13,888

13,888

4,000

8,999

09 – 11 กันยายน 2561

11,888

11,888

4,000

8,999

16 – 18 กันยายน 2561

13,888

13,888

4,000

8,999

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

เดือนธันวาคม 2561
02 – 04 ธันวาคม 2561

14,900

14,900

4,500

9,900

09 - 11 ธันวาคม 2561

16,900

16,900

4,500

9,900
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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

** อัตราคาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิน่ ตามธรรมเนียม ทานละ
1,500 บาท / ทริป / ตอลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ
วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทา นสามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน **
** ราคาเด็กอายุตา่ํ กวา 2 ป(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีทนี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง
ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร
100 USD กรุณาติดตอสอบถามเปนกรณีพเิ ศษ **

**พาสปอรตของผูเดินทาง ตองมีอายุมากกวา 6 เดือนขึ้นไป!!!**
** กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว หรือ กรุปเหมา ที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง ขายเครื่องสําอางค
หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอเจาหนาที่ เพื่อแจงรายละเอียด โดย
ละเอียด เพื่อเสนอราคาใหมทุกครั้ง ไมสามารถอางอิงโปรแกรมจากในซีรี่สได กรณีที่โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง **
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อัตราคาบริการนี้ รวม










คาตั๋วเครื่องบินไปและกลับพรอมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษี
น้ํามันทุกแหง
คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินใบใหญ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Air
Asia คือ อนุญาตใหผูเดินทางทุกทาน โหลดกระเปาลงใตทองเครื่องบินได ทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม เทานั้น และ
สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เทานั้น
คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามที่รายการระบุ
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามกําหนดการณเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน
เมืองใกลเคียงแทน โดยอางอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม)
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก และ ผูใหญ ยกเวนเฉพาะ เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนี้ทาน
สามารถใหมากกวานี้ได ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองลวงหนากอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 45 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา
จํานวน 10,000 บาท หลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติใหลูกคาทานอื่นที่รออยู โดยไมตองแจงใหทาน
ทราบลวงหนา
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ
ไวทั้งหมดนี้แลว
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พรอมระบุชื่อผูจอง โปรแกรมที่
เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ , อีเมล หรือ ไลน ที่ทานสะดวก
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางจําเปนจะตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง
ครบถวนชัดเจน พาสปอรตจะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ
จะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา โดยลงลายมือชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด
วันเดินทาง , ในคณะของทานมีใครบาง ,ระบุชื่อคูพักของทาน(ในกรณีที่ทานเดินทางมากกวา 2 ทาน), เบอร
โทรศัพทที่สะดวกใหติดตอ กรณีที่ทานไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง หนาแรกที่มีรูปถาย และ ขอมูลผูเดินทาง
ครบถวนชัดเจนมาใหทางบริษัทฯ ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอคาเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเขาชมสถานที่ตางๆ
ใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
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 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต
ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน
กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ
ของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 กรณี ต อ งการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวั น เดิน ทาง (เลื่ อ นวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหั ก
คาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 กรณีในราคาทัวรพิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิก และไมคืนคาใชจายทั้งหมด
 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน เปนตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุป) ราคาตั๋วเครื่องบิน
โปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว Refund ได หมายถึง
เรียกเงินคืนไดบางสวน) ผูเดินทางจําเปนจะตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น
 กรณีที่ทานตองการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ
ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว
ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทานในกรณี
ดังนี้
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอ ไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคน
เขาเมืองหามเดินทาง
- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
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- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่
พํานักอยูในประเทศไทย

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆทีท่ านควรทราบกอนการเดินทาง
 คณะเดินทางจําเปนตองมีขึ้นต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก
ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทาง
ตามความประสงคตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณาอยาเพิ่งคอน
เฟรมลางาน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง
, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮองกง ตามกฎหมายของ
ประเทศฮองกง สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ผูเดินทางทุกทาน จะตองมีอายุคงเหลืออยางนอย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย และจะตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา สําหรับประทับตราที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
 เนื่องจากการทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ทานไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวนที่ทานไมตองการไดรับบริการ
 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้น
และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
หรือ พาสปอรตของทานชํารุด เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใด
หนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน
หรื อ เจ า หน า ที่ ด า นตรวจคนออก และ เข า เมื อ ง มีสิ ท ธิ์ ไม อ นุ ญ าตให ท า นเดิ น ทางต อ ไปได ดั ง นั้ น กรุ ณ า
ตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของทานใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจง
มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
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แลว กรณีที่ยังไมออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอยแลว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออก
กอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน กอนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละกรุปเปน
สําคัญ
 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หาก
ตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
 เกี่ย วกั บการจั ดที่นั่งบนเครื่องบิ น จะเป น ไปตามที่ ส ายการบิ น กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถเข า ไป
แทรกแซงได แตทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามใหทานที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน อยางที่ดีสุด
 ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room)
หองพักอาจจะไมติดกัน หรือ อาจอยูคนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระบบการจัดการของโรงแรม
 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชา
ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
 หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
 ขอสงวนสิทธิ์ การเก็ บ คา น้ํ ามั น และภาษี ส นามบิ น ทุกแหง เพิ่ม หากสายการบิน มี การปรั บ ขึ้น ก อนวั น
เดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก อ การจลาจล , ภั ย ธรรมชาติ , การนํ า สิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ ง อยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน ,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
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 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว อาจไมมีคาใชจายเพิ่ม หรือ หาก
มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด
 บริการน้ําดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดทาย ของการ
เดินทาง ยกเวนวันอิสระจะไมมีน้ําดื่มแจก

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

