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วนัท ี ่1 กรงุเทพ ฯ (ดอนเมอืง) - มาเกา๊ – เมอืงจไูห ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย     (-/-/D) 

06.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์ให ้

ค าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตให ้

น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดลุพนิจิของเจา้หนา้ที่ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเก๊า ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) 

โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 762 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบนิ กรุณารับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรือ ท่านสามารถเลอืกซือ้

อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเกา๊ ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ) (ตาม

เวลาทอ้งถ ิน่ จะเร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงจไูห ่ (Zhuhai) โดยรถโคช้ ผ่าน ดา่นกงเป่ย ** ทา่นจ าเป็นตอ้ง

รับสัมภาระและดูแลสัมภาระผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ทุกท่าน ** (ระยะทางระหว่างด่าน

ประมาณ 500 เมตร) ในการเดนิทางขา้มดา่นและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใชเ้วลาในการ

ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองประมาณ 45-60 นาที เมืองจูไห่เขตเศรษฐกจิพเิศษ 1 ใน 5 ของ

ประเทศจนี “จูไห่” ไดรั้บการยกย่องจากสหประชาชาตใิหเ้ป็น “เมอืงมหัศจรรยแ์ห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี”  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดใตด้นิกงเป่ย (Gong Bei Undergrund Market) เสมอืนเดนิอยู่

ใน LOWU CENTRE ท่านจะสนุกสนานกับการตอ่รองสนิคา้ราคาถกูทัง้ กระเป๋า กอ้ปป้ีแบรนด์

เนมดงัตา่งๆ หรอืเลอืกซือ้เสือ้ผา้ ถุงเทา้ รองเทา้ เครือ่งประดบัส าหรับคณุผูห้ญงิ 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่      365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   
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วนัท ี ่2    จไูห ่- ถนนคูร่กั - สาวงามหวหีนี ่– วดัผูโ่ถว – วดัไป่เหลยีน – รา้นผา้ไหม -รา้นยา – 

รา้นหยก   

              พเิศษ !! เมนูเป่าฮือ้+ไวนแ์ดง                                                                   (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังรถชมทิวทัศน์ของ  ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเลียบชายหาดที่

สวยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่ทางรัฐบาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิัศน ์ ไดอ้ย่างสวยงามเหมาะ

ส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ไดช้ ื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนรมิ

ชายหาดแห่งนี้ไดม้ีการน าเกา้อี้ หรือมา้น่ังซึง่ท ามาส าหรับ 2 คนน่ังเท่านัน้ จงึไดช้ ือ่ว่าถนน

คูรั่ก ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก มาพักผ่อนกันมากมาย  

ผ่านชม สาวงามหวหีนี ่หรอื จูไห ่ฟิชเชอร ์เกริล์ (Zhuhai Fisher Girl) สาวงามกลาง

ทะเล สัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู สรา้งข ึน้จากหินแกรนิตทราย เป็นรูป

แกะสลกัสงู 8.7 เมตร น ้าหนักโดยประมาณ 10 ตนั หวหีนสีาวงามทีย่ืนถอืไขมุ่ก บดิเอวพลิว้ 

ร ิว้ชายผา้พัดพลิว้ อุ่นรอยยิม้ทัง้บนใบหนา้ถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บ่งบอกถงึความ

อุดมสมบูรณ์รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจูไห่น่ันเอง ไม่ว่าใครไปเมอืงจูไห่ ก็ตอ้งแวะเวยีนกันไปเยีย่มเธอ  

น าท่านเด ินทางสู่ วดัผู่โถว  หรือ วดัผู่ถวัซาน (Putuoshan Temple) ด ินแดนอัน

ศักด ิส์ทิธ ิข์องพระโพธสิัตว์กวนอมิ พุทธศาสนานกิายมหายาน พระโพธสิัตว์มีมากมาย พระ

โพธสิตัวก์วนอมิคอือวตารหนึง่หรือภาคหนึง่ของพระอมติาภพุทธเจา้ ซึง่พระโพธสิัตว์กวนอมิ

เป็นมหาบุรุษ เมือ่เสด็จโปรดสัตวใ์หพ้น้ทุกขจ์ะทรงนริมติพระองคไ์ปตามภพภูม ิ พระโพธสิัตว์

กวนอมิจงึมีหลายปาง เช่น ปางประธาน , ปางพันมือพันตา , ปาง 11 หนา้ และ ปางที่เป็น 

“เจา้แม่กวนอมิ” ทีค่นจนีเรยีกว่า “อาเนีย้” เป็นตน้ เชือ่กันว่าพระโพธสิตัวก์วนอมิมทีีป่ระทับอยู่

ที่ดนิแดนศักด ิส์ทิธ ิ ์บนภูเขาเกาะกลางทะเลทางทศิใตข้องประเทศอนิเดยี เมื่อราว พ.ศ. 11 

พระสงฆรู์ปหนึง่เดนิทางไปประเทศจีนเพือ่ศกึษาธรรมขากลบัไดเ้ชญิองคเ์จา้แม่กวนอิมกลับ

มาดว้ย ระหว่างทางเจอพายุจงึตอ้งแวะพักทีเ่กาะแห่งหนึง่เป็นเวลานานมาก จนเชือ่ว่าองคเ์จา้
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แม่ฯจะไม่ไปที่ไหน ประสงคจ์ะอยู่ที่เกาะแห่งนี้ จงึไดส้รา้งศาลเพื่อประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิ เกาะแห่งนีจ้งึกลายเป็นทีต่ัง้ของปูชนยีสถานอันศกัด ิส์ทิธ ิ ์ เปรยีบเชน่ทีป่ระทับของเจา้

แม่กวนอมิตามต านานเดมิ และเกาะแห่งนีค้อื “เกาะผู่ถอ่ซาน” (โพทอ้ซัว) หนึง่ในสีภู่เขาพระ

พุทธอันยิง่ใหญข่องจนี 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

   
 

  น าท่านเดนิทางสู่ วดัไป่หลนิ (Bailin Temple) เป็นวัดเล็กๆ ที่มีววิทวิทัศน์สวยงามมาก 

ภายในบรเิวณวัด จะมีบันไดเดนิข ึน้ไปกราบนมัสการส ิง่ศักด ิส์ทิธ ิท์ี่ชาวจูไห่ใหค้วามนับถือ 

ไดแ้ก่ เทพเจา้แห่งโชคลาภ, เทพเจา้กวนอู, เจา้แม่กวนอมิ ตามบันไดทีข่ ึน้ไปทัง้สองขา้งทาง

จะมตีน้สนปลกูไวต้ลอดสองขา้งทาง บรรยากาศร่มรื่นมาก เมือ่ท่านไดก้ราบไหวส้ ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ์

ภายในวัดครบหมดแลว้ บรเิวณดา้นนอกก็จะมรีะฆังไวใ้หค้นทีไ่ปขอพรต ี เพือ่ใหพ้รทีข่อสมดั่ง

ที่ปารถนา ในการตเีขาบอกใหต้ ี3 ครัง้ แลว้พรที่ขอก็จะสัมฤทธิผ์ล ส าหรับท่านไหนที่ยังไม่

เคยไป ก็ลองไปดนูะคบั ลองไปขอพรด ูและลองไปสมัผัสกับบรรยากาศของเมอืงจูไห่ 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ท่านจะไดช้มวิธีการผลติผา้ไหมแบบชาว

พืน้เมอืงจูไห่ทีม่ขีัน้ตอนการผลติทีพ่ถิพีถิันทุกขัน้ตอน ท่านสามารถเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก

ไดท้ีน่ี ่ 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจนี บวัหมิะ และ ครมีไข่มุก (Herb Shop / Snow 

Lotus / Pearl Cream ) ศูนย์รวมสนิคา้พื้นเมืองของเมืองจูไห่ ท่านสามารถเลอืกซื้อเพือ่

เป็นของฝากไดท้ี่นีแ่ละใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ช ือ่ รา้นหยก (Jade Shop) 

ของเมอืงจนี 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เมนเูป่าฮือ้+ไวนแ์ดงแดง 

พกัที ่      365 Art Hotel , Zhuhai หรอืเทยีบเทา่   
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วนัท ี ่ 3    เมอืงฮ่องกง – วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า –              

รา้นจวิเวอรี ่– รา้นหยก – ยา่นจมิซาจุย่                                                     (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรอืเฟอรี ่** ทุกท่านจ าเป็นตอ้ง

รับผดิชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สนิส่วนตัวผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง  ** (หรือเขตบรหิาร

พเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of 

the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตข้องประเทศจีน 

ในทางภูมศิาสตร์มสีามเหลีย่มปากแม่น ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นที่รูจั้กใน

สกายไลน ์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนือ้ที ่1,104 กม. และประชากรกว่าเจ็ด

ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึง่ในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% 

มีเชือ้ชาตจิีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษากวางตุง้ของฮ่องกง

ก าเนดิจากมณฑลกวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนสีงครามและการปกครองระบอบ

คอมมวินสิตใ์นจีนแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึง่ที่

ประชาชนชาวจีนใหค้วามเลือ่มใสศรัทธามาเนิน่นาน สรา้งข ึน้เพื่อระลกึถงึต านานแห่งนักรบ

ราชวงศซ์่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละ

แควน้ ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสูเ้พื่อช่วงชงิอาณาจักรนอ้ยใหญ่ ต านาน แชกงหมวิ 

ศาลของท่านแชกง ซึง่มปีระวัตเิลา่ตอ่กันมาว่า ขณะนัน้เองยังมนัีกรบเอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่

ทัพปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผ่นดนิใหญ่ต่างก็ย าเกรงต่อก าลังพลที่กลา้หาญในกองทัพ

ของท่าน ยามทีอ่อกรบเพือ่ตา้นขา้ศกึศัตรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกังหัน 4 

ใบพัดตดิไวด้า้นหนา้รถศกึน าขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกลา้ มีความเชื่อว่าเมื่อพกพา

สญัลกัษณ์รูปกังหันนีไ้ป ณ ทีใ่ดๆ กังหันนีจ้ะชว่ยเสรมิสริมิงคล น าพาแตค่วามโชคด ีมอี านาจ

เขม้แข็ง เสรมิก าลังใจใหแ้ก่กองทัพของท่าน ชือ่เสยีงในการน าทัพสูศ้กึของท่านจึงเป็น

ต านานมาจนทุกวันนี ้ เมือ่ 300 กว่าปีทีแ่ลว้เดมิทวีัดนีเ้ป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดทีเ่ก่าแก่และอนุรักษ์
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โบราณสถานซึง่อยู่ทางดา้นหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สรา้งเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 

50,000 ตารางฟุต ดา้นในมีรูปปั้นสูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจ าวัดแห่งนี้ ซ ึ่ง

ทางดา้นขา้งมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่หลายตัว มีกลองดา้นละตัว 

ประชาชนที่เขา้วัดแชกงจะตอ้งหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันน าโชค" เพื่อหมุนแต่ส ิง่ดีๆ  

เขา้มาในชวีติ และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพื่อความเป็นสริิ

มงคล  

วธิสีกัการะบูชาเทพเจา้ทีว่ัดแชกงหมวิ 

เริม่แรกใหไ้หวเ้ทวดาฟ้าดนิและเจา้ที ่ จุดทีจ่ะไหวน้ี ้จะอยู่กลางแจง้ ส าหรับการไหวข้อพรเทพ

เจา้แชกง ทางวัดจะจัดเป็นชุด ส าหรับไหวเ้ทพเจา้แชกงโดยตรง คา่ใชจ่้าย 38เหรยีญ ในชดุ

นัน้จะมกีระดาษไหวเ้จา้ 1 ชดุ , ธูปมังกรสแีดง 3 ดอก , ธูปดอกเล็ก 1 ก า พอซือ้ธูปเสร็จแลว้ 

ท่านสามารถยื่นธูปชุดนี้ใหเ้จา้หนา้ที่ช่วยจุดไดเ้ลย ระหว่างรอเจา้หนา้ที่จุดธูป ใหเ้ราน า

กระดาษไหวเ้จา้ที่ไดม้า เขยีนชือ่ นามสกุล วัน เดอืน ปีเกดิ ลงไปในกระดาษ เพื่อสะเดาะ

เคราะห ์ เสรมิความเป็นสริมิงคล ปัดเป่าส ิง่ดีๆ เขา้มา น าพาส ิง่ไม่ดอีอกไป 

วธิกีารไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ (กลางแจง้) 

1. ขัน้ตอนแรกใหเ้ราหันออกจากวัด แลว้ บอกชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเก ิด แลว้บอก

วัตถปุระสงคท์ีม่าท าบุญวัดนี ้ ไหว ้3 ครัง้  

2. หันกลบัมาดา้นใน ไหว ้3 ครัง้ แลว้จงึปักธูป  

3. ใหเ้ราปักธูปมังกรทัง้ 3 ดอก ทีก่ระถางกลาง 

4. ต่อไปน าธูปดอกเล็กหันหนา้เขา้วัด ไหวพ้รอ้มบอกชือ่ นามสกุล อีกครัง้ ปักธูปเล็กทัง้3. 

กระถาง กระถาง ละ 3 ดอก 

5. เมือ่ปักธูปทัง้ 3 ดอกเสร็จ ยังเหลอืธูปอยู่ก าใหญ่ๆ  ใหเ้ราแยกไวก้่อน 3ดอก เพือ่ไปปักดา้น

ใน 

6. สว่นทีเ่หลอืก าใหญ่ๆ ใหปั้กกระถางกลางแจง้ทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนทีจ่ะเดนิเขา้ไปดา้น

ใน 

 วธิสีกัการะดา้นใน  

1. หลงัจากจุดธูปไหวด้า้นนอก ใหเ้ขา้มาสกัการะท่านดา้นใน และยนือยู่เบือ้งหนา้รูปปั้นขนาด

มหมึาของท่านแชกง พรอ้มธูป 3 ดอกและกระดาษไหวเ้จา้ ใหอ้ธษิฐานขอพรและมองหนา้

ท่าน อย่างมุ่งมั่น และตัง้ใจ แลว้จงึไปหมุนกังหัน ทีอ่ยู่สองดา้นขา้งๆ รูปปั้นท่านแชกง 

2. วธิีหมุนกังหัน ใหห้มุน 3 ครัง้ และ ตัง้จติอธษิฐานขอสิง่ที่เราอยากได ้เชือ่ว่า "กังหันน า

โชค" จะหมุนแต่ส ิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ โดยหลักการที่ถูกบอกต่อ คอื หมุนตามเข็มนาฬกิา 3 

ครัง้ 

3. ก่อนทีจ่ะออกจากวัดอย่าลมืตกีลองใหเ้สยีงดังสน่ันเพือ่ใหพ้รนัน้สมปรารถนาและใหด้ังทั่ว

ฟ้าดนิ (มเีคล็ดลับคอืหากไหวพ้ระก่อนเที่ยง ใหต้รีะฆังก่อนตกีลอง แต่หากเราไปไหวต้อน

บ่าย ใหต้กีลองก่อนตรีะฆงั จงึจะเป็นล าดบัพธิกีรรมทีถ่กูตอ้ง) 
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ผูท้ีเ่คยซือ้จีก้ังหันแชกงหมวิจากรา้น สามารถน าไปไหวข้อพรท่านแชกง เดนิวนรอบกระถาง

ธูป 3 รอบ และขอพรใหก้ังหันน าแต่ส ิง่ที่ดีๆ  เขา้มาส าหรับกระดาษไหวเ้จา้ ใหน้ าไปใส่ใน

รถเข็น มจุีดใสอ่ยู่บรเิวณดา้นหนา้ ใหน้ าไปวางในรถไดเ้ลย โดยทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีช่่วยน าไปท า

พธิใีห ้เป็นอันเสร็จพธิ ี

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) ที่ไดช้ ือ่ว่าเป็นวัดไหวพ้ระ

สละโสด และเสีย่งเซยีมซีสดุแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมือง โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่

งดงาม และสงบเงียบ ใบไมใ้บหญา้ไดรั้บการดูแลอย่างพถิพีถิัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอน

เหนอืของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่) อยู่ถนนหวังตา้เซียน ย่านชกัอัน ประเทศฮ่องกง 

ซึง่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดษิฐานของเทพเจา้จีนหลายองคอ์ย่างเทพเจา้หลักของวัดคือเทพ

หวังตา้เซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรักจากเทพเจา้องค์นี้แต่

อย่างใด แตเ่ป็นการเดนิมาขา้งๆ ซึง่จะมศีาลกลางแจง้ของเทพเจา้ดา้ยแดง หรอืเทพเจา้หยก

โหลว เป็นรูปปั้นสทีองมเีสีย้วพระจันทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทับอยู่ ซึง่ชาวจนีตอ้งมาขอพรความรัก

กันทีน่ี ่โดยการขอพรกับเทพเจา้องคน์ีต้อ้งใชด้า้ยแดงผูน้ ิว้เอาไวไ้ม่ใหห้ลดุระหว่างพธิ ี

น าท่านเดนิทางสู ่ วดัเจา้แมก่วนอมิฮองฮ า (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวัด

เก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึง่ในวัดที่ชาวฮ่องกงนัน้เลือ่มใสกันมาก 

ดว้ยความที่เจา้แม่กวนอมินัน้เป็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมีทุกขร์อ้นอะไรก็

มักจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นั ้นช่วยเหลอื นอกเสยีจากนี้ที่นี่ยังข ึน้ช ือ่ในเรื่องเซียมซทีี่

แม่นมาก และ ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอีกดว้ย โดยคนสว่นใหญ่จะนยิมไปใน

เทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึง่ทางวัดจะจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับเซ่น

ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวน

เหนือกระถางธูปหนา้องคเ์จา้แม่กวนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึ่ง

ภายในซองจะมีจ านวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไวม้ากนอ้ยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบุญ ช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีชาว

ฮ่องกงและนักท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกันมากขนาดตอ้งตอ่แถวยาวมาก 

เท ีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

   
 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานเครือ่งประดบั (Jewelry Factory) เพือ่เลอืกซือ้เครือ่งประดับที่

สวยงาม ไม่เหมือนใคร เป็นของฝากไปใหค้นที่ท่านรัก หรือเลอืกซื้อเป็นส าหรับเสริมดวง

ชะตาของตัวท่านเอง ซึง่มีลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีช ือ่เสยีงและเป็นที่

นยิมกันทั่วโลก ทีถ่อืก าเนดิข ึน้ทีน่ี ่           

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ช ือ่ของ

เมอืงจนี 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเต็มอิม่กับการชอ้ปป้ิงย่าน จมิ

ซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) มักจะตัง้ตน้กันที่ สถานีจมิซาจุ่ยมีรา้นขายของทัง้ เครื่องหนัง , 

เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้ง ถา่ยรูป ฯลฯ และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่

ดว้ยและตามซอกตกึอันซับซอ้นมากมายมี Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean 

Terminal ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรียงรายกันและมีทางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิ

ทะลถุงึกันได ้ 

ค า่           บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่      Cruise Hotel , Hongkong หรอืเทยีบเทา่   

 

   
 

วนัท ี ่4    เมอืงมาเกา๊ – วดัอามา่ – วดักวนไท - ซากโบสถเ์ซนตป์อล -จตุรสัเซนาโด ้–  รา้น

ขายของทีร่ะลกึ – เดอะเวนเีชยีน - กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ        (B/L/-) 

 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (ติม่ซ า) 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงมาเกา๊ (Macau) โดยเรอืเฟอรี ่ผา่น ทา่เรอืฮอ่งกง – มาเกา๊ ** 

ทุกท่านจ าเป็นตอ้งรับผดิชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สนิส่วนตัวผ่านด่านดว้ยตัวท่านเอง ** 

(หรือ เขตบริหารพิเศษฮ่องก งแ ห่งสาธา รณ รัฐป ระชาชนจีน  (Hong Kong Special 

Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝ่ัง

ทางใตข้องประเทศจีน ในทางภูมศิาสตร์มีสามเหลีย่มปากแม่น ้าจูเจียงและทะเลจีนใตโ้อบ

รอบ ฮ่องกงเป็นที่รูจั้กในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรือธรรมชาตลิกึ มีเนื้อที่ 1,104 

กม. และประชากรกว่าเจ็ดลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที่สดุเขตหนึง่ในโลก 
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ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชือ้ชาตจิีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ที่พูด

ภาษากวางตุง้ของฮ่องกงก าเนิดจากมณฑลกวางตุง้ที่อยู่ตดิ ซึง่ประชากรจ านวนมากหนี

สงครามและการปกครองระบอบคอมมวินสิตใ์นจีนแผ่นดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

น าท่านเดนิทางสู ่ วดัอามา่ หรอืเรยีกอกีชือ่ว่า วดัมา่กอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่

ที่สุดในมาเก๊า ค าว่า "อาม่า" นี้ เป็นที่มาของค าว่า "มาเก๊า" ในปัจจุบัน สบืเนื่องมาจาก เมื่อ

นักเดนิทางชาวโปรตเุกส เดนิทางมาขึน้ฝ่ังทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวัดนี ้ แลว้ไดถ้ามกับชาวบา้นว่า

เกาะนี้ช ือ่ว่าอะไร ชาวบา้นตอบไปว่า "ม่าก๊อก" ชาวโปรตุเกสจงึเรียกประเทศนี้เรื่อยมา จน

สดุทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง วัดอาม่าเป็น 1 ใน 3 วัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า และนับว่าเป็น

วัดดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนยิมมากราบไหวก้ันมากที่สุด สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1488 อีกทัง้วัดอาม่าแห่งนี้ยังไดรั้บการบันทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลก

อีกดว้ย ภายในวัดมีองคอ์าม่าหรือเจา้แม่ทับทมิเป็นองคป์ระธาน นยิมมาขอพรเพื่อเป็นสริิ

มงคลใหก้ับตวัเองและครอบครัวโดยบูชาดว้ยธูปขด-เทียน หรอืเทยีนดอกบัวคูเ่พือ่ขอพรเรื่อง

คูค่รอง-คนรัก ภายในวัดมกีอ้นหนิขนาดใหญแ่กะสลกัเป็นรูปปเรอืส าเภาโบราณ เชือ่กันว่าหาก

พกธนบัตรที่น าไปลูบกับภาพจ าลองเรือแกะสลักบนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเท

มา  

ผ่านชม รูปปั้นเจ ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตั ้งอ ยู่กลางทะเลบริเวณ Outer 

Harbour ทางใตข้องฝ่ังมาเก๊า เป็นรูปปั้นยืนสูง 20 เมตร บนฐานดอกบัวอีก 4 เมตร ยื่น

ออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปปั้นทองส ารดิมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีน

และยุโรป จนเป็นหนึง่ในสถานที่ท่องเทีย่วหลกัของมาเก๊า ซึง่โดดเดน่มากจนกลายเป็นหนึง่

ในสัญญลักษณ์ของมาเก๊า บรเิวณฐานดอกบัวของรูปปั้นเจา้แม่กวนอิมจะเป็นสถานที่จัด

นทิรรศการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับเจา้แม่กวนอมิ เทพแห่งความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนา

เต๋า นอกจากนี้ยังว่ากันว่าเป็นรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิเพียงแห่งเดยีวในโลกทีไ่ม่ไดหั้นหนา้ออก

ทะเล 

น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนไท (Kuan Tai Temple) วัดกวนไทวัดที่ยังคงไดรั้บความนิยม

จากนักธุรกจิหรอืคนท ามาคา้ขายที่นยิมมาขอพรใหก้จิการของตนไม่ถกูเอารัดเอาเปรยีบหรือ

โดนโกง ต่างฝ่ายต่างสือ่สัตว์จรงิใจต่อกัน เพื่อใหท้ ามาคา้ข ึน้ ร ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา 

หรอืถา้อยากมลีกูนอ้งบรวิานด ีชว่ยสง่เสรมิใหก้ารงานประสบความส าเร็จ ก็ตอ้งไม่ลมืทีจ่ะไหว ้

ขอพรจากองคม์า้เซ็กเธาว์ มา้คู่ใจขององคก์วนอูที่ช่วยเสรมิส่งบารมีของผูเ้ป็นเจา้นายดว้ย

เชน่กัน ดงัค ากลา่วของชาวจนีทีว่่า "เมือ่มา้มาถงึ ทุกอย่างส าเร็จ" ภายในวัดกวนไทจะมีองค์

กวนอูประทับอยู่ทัง้หมด 3 ปางดว้ยกัน ไดแ้ก่  

- ปางนักรบ (องคป์ระธานตรงกลาง) กลา้หาญ เด็ดเดีย่ว เหมาะแก่การสักการะส าหรับผูท้ีม่ ี

อาชพีเป็นทหาร  
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- ปางพ่อคา้ (องคซ์า้ย) มอืถอืทองค า โชคลาภ มั่งม ีเหมาะแก่การสกัการะส าหรับผูท้ีม่ ีอาชีพ

เป็นพ่อคา้ นักธุรกจิ ท ากจิการสว่นตวั 

- ปางบุ๋นเชยีง (องคข์วา) มือถอืค าภีร์ มีความรู ้วชิาการ ไหวพรบิด ีเหมาะแก่การสักการะ

ส าหรับผูท้ีม่อีาชพีเป็นครูบาอาจารย ์ขา้ราชการ 

น าท่านเดนิทางสู ่ซากโบสถเ์ซนตป์อล (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถค์าทอลกิใน

เขตซานตูอันโตนีโอ มาเก๊า ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ) ซึง่ถูกไฟไหมแ้ละพายุ

ไตฝุ้่ นถล่มในช่วงปี ค.ศ. 1835 จนเหลอืเพียงซากประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ าคัญของมาเก๊า 

ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเยสอุติ ในสมัยนัน้ เป็นหนึง่ในโบสถค์าทอลกิที่

ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  

แวะ รา้นขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซือ้ขนมขึน้ช ือ่และของฝากหมูแผ่น หมูฝอยได ้

จากทีน่ี ่หมูแผ่นรสตา่งๆ และเบอเกอรี ่เนือ่งจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวัฒนธรรมตะวันจนี

และโปรตเุกสเขา้ดว้ยกัน อาหารและขนมตา่งๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นยิมซือ้กลบัไป

เป็นของฝากกันหลายอย่าง 

เท ีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   
 

น าท่านเดนิทางสู ่ เดอะ เวนเีชยีน มาเกา๊ (The Venetian Macau) เป็นชือ่โรงแรมหรูใน

มาเก๊า ภายในมีหอ้งพักรับรองหลายพันหอ้ง มีหอ้งคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมี

คาสโินทีนั่กพนันและนักท่องเที่ยวระดับไฮโซมาเล่นกันเพือ่ความสนุกสนาน มากกว่าเลน่เพื่อ

ผลาญทรัพยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหลง่จับจ่ายระดับโลกรวมอยู่ในที่เดยีวกัน และยังมีเรือ

กอนโดลา่บรกิารส าหรับผูต้อ้งการลอ่งเรอืในบรรยากาศเวนสิ ประเทศอติาลี ่ แบบจ าลองดว้ย

เช่นกัน ในส่วนที่เป็นตัวตกึ ซึง่เป็นที่ตัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มีพื้นที่มากถงึ 980,000 

ตารางเมตร สงู 40 ชัน้ จนไดรั้บการบันทกึสถติว่ิาเป็นโรงแรม ทีต่ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ที่สุด

ในเอเชยี และยังเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดเป็นอันดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร

ทัง้หมด ถูกออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และที่โดดเด่นที่สุด คงหนีไม่พน้บนเพดาน ที่วาด

ลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติรบรรจง ส าหรับพืน้ที ่ ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตาราง

เมตร แบ่ ง เ ป็น 4 โซนใหญ่ๆ คือ  Golden Fish , Imperial House , Red Dragon และ 

Phoenix พรอ้มกับเครือ่ง Slot Machines อกีกว่า 3,400 เครือ่ง และโตะ๊เลน่การพนันอกี 900 

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%B9%84%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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%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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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โตะ๊ อกีทัง้ ยังมหีอ้งโถงขนาดใหญ ่ทีม่ทีีน่ั่งมากถงึ 15,000 ทีน่ั่ง ไวส้ าหรับการจัดงานพเิศษ 

เชน่ การจัดกฬีาชกมวยนัดพเิศษตา่งๆ และการแข่งขันบาสเก็ตบอล เป็นตน้ และถา้ใครที่รัก

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะที่นี่ได ้

จัดแบ่งพืน้ทีใ่หนั้กท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้

แบรนดเ์นม กว่า 350 รา้น ที่ตัง้อยู่รายรอบของแกรนด ์คาเนล ซึง่จ าลองแบบมาจากเมืองเว

นสิ ประเทศอติาล ี พรอ้มกับเรือกอนโดลามากกว่า 50 ล า ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้งการ

ลอ่งเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเต็มๆ โดยเรอืกอนโดลาเหลา่นี ้ จะลอ่งไป

ตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกับทะเลสาบดา้นนอกอกีดว้ย และ

ที่โดดเด่นที่สุดในย่านช็อปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ที่ถูกเพนท์เป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆนอ้ยใหญ ่ จนท าใหค้นที่เดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวันลมืคนืกันไปเลยทเีดยีว (ยังไม่รวม

คา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับระดับ

การใหบ้รกิารทีท่่านตอ้งการ สามารถตดิตอ่สอบถามไดท้ีหั่วหนา้ทัวร์) 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิมาเก๊า ประเทศจนี (เขต

การปกครองพเิศษ) 

22.10  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ

บนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 767 ** ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องบิน กรุณา

รับประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบิน หรือ  ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและ

เครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ี** 

23.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 

   

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์, 

ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ทกุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลา

บนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศ
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ตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์อง

ตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 

ตราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

 61 14,900 14,900 14,900 5,000 10,000 

ก าหนดการเดนิทาง 
รายละเอยีดไฟลท์บนิ และ 

เวลาบนิ 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

(พกั 1 

หอ้ง 2 

ทา่น) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กมี

เตยีง) 

ราคา 1 

เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

(เด็กไมม่ ี

เตยีง) 

หอ้งพ ั

กเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ช้

ต ัว๋

เคร ือ่ง

บนิ 

ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม 2561  

03-06 พ.ค. 61 03MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45 

06MAY FD767 MFM-DMK 23.55-01.40 
10,998 13,998 13,998 4,000 8,900 

17-20 พ.ค. 61 17MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45 

20MAY FD767 MFM-DMK 23.55-01.40 
10,998 13,998 13,998 4,000 8,900 

เดอืน มถินุายน 2561 
2-5 ม.ิย. 61 02MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45 

05MAY FD767 MFM-DMK 22.10-23.55 
10,998 13,998 13,998 4,000 8,900 

09-12 ม.ิย. 61 09MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45 

12MAY FD767 MFM-DMK 22.10-23.55 
10,998 13,998 13,998 4,000 8,900 

23-26 ม.ิย. 61 23MAY FD762 DMK-MFM 10.05-13.45 

26MAY FD767 MFM-DMK 22.10-23.55 
10,998 13,998 13,998 4,000 8,900 

 

** อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตาม

ธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท / ทรปิ / ตอ่ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่

ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น ** 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วม คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกง กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวี

ซา่อกีคร ัง้ (เน ือ่งจากทางประเทศฮอ่งกง ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศฮอ่งกงใหก้บั

คนไทยส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคไ์ปพ านกัระยะส ัน้เพือ่การทอ่งเท ีย่วในประเทศฮอ่งกงไมเ่กนิ 

30 วนั) กรณีมกีารประกาศใหย้ืน่ขอวซีา่กระทนัหนักอ่นการเดนิทาง (ยกเลกิมาตรา 144) จะมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ยืน่ธรรมดา 5 วนัท าการ) 3,550 

บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่น 3 วนัท าการ) 4,150 บาท (ยืน่แบบเรง่ดว่นพเิศษ) โดยยืน่วซีา่ท ีส่ถานทตู

จนี ** 

 

** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ธรรมเนยีมเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท **  

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

 

** ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งถอืจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา และ มารดา ท ีอ่อกจาก

ส านกังานเขตตามทะเบยีนบา้นทีท่า่นอยูอ่าศยั ** 

 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเท ีย่ว ท ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอื

หนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์กรณุาตดิตอ่สอบถามเป็นกรณีพเิศษ ** 

 

** กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั หรอื กรุป๊เหมา ท ีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 

คร ูธุรกจิขายตรง ขายเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่

สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท ี ่เพือ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด เพือ่เสนอราคาใหม่

ทกุคร ัง้ ไมส่ามารถอา้งองิโปรแกรมจากในซรี ีส่ไ์ด ้กรณีท ีโ่ปรแกรมมกีารเปลีย่นแปลง ** 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ใหบ้รกิารเฉพาะผูเ้ดนิทาง 

ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้ ** 

 

** ประกาศจากสายการบนิ Air Asia กรณีท ีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศฮ่องกง 

โดยสายการบนิ Air Asia แลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศฮอ่งกง ท าใหลู้กคา้

ตอ้งถกูสง่ตวักลบัประเทศไทย ในสว่นนีจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นแปลงต ัว๋
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ขากลบั รวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆ ท ีเ่กดิข ึน้ดว้ย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้ท ัง้หมดนีเ้อง ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี อกีท ัง้ลูกคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัท ีป่ระเทศฮ่องกงเรยีกเก็บ

เพิม่ และหรอื ลูกคา้ตอ้งรอกลบัประเทศไทย ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่างหรอืตาม

วนัท ีเ่ดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิเดมิ ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัเจา้หนา้ท ีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศฮอ่งกงและสายการบนิ จะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่เป็นระบบการท างานแบบ

เด็ดขาด โดยทางผูจ้ดั (บรษิทัทวัร)์ จะไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ในสว่นนี*้* 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชัน้ Economy Class รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และคา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 คา่โรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ 

การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามก าหนดการณ์เต็ม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและ

ความเหมาะสม 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม   

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบรษัิท 

กับ สายการบนิ Air Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครือ่งบิน

ได ้ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 1 ชิน้ เท่านัน้ และ สมัภาระทีถ่อืข ึน้เครื่อง มนี า้หนกัไม่เกนิ 

7 กโิลกรมั เท่านัน้ 

 คา่มัคคเุมศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 
× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ 

คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศฮ่องกง กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนือ่งจาก

ทางประเทศฮ่องกง ไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศฮ่องกงใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่มี
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ความประสงคไ์ปพ านักระยะสัน้เพือ่การท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกงไม่เกนิ 30 วัน) กรณีมกีาร

ประกาศใหย้ื่นขอวีซ่ากระทันหันก่อนการเดนิทาง จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ท่านละประมาณ 1,500 

บาท (Single Entry) โดยยืน่วซี่าทีส่ถานทูตจนี 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ท่าน

ละ 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ  มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/

ทรปิ/ตอ่ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก และ ผูใ้หญ ่ยกเวน้เฉพาะ เด็กอายุไม่

ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด ้ ตามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 

เง ือ่นไขส าคญัทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง  
- คณะเดนิทางจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดี

ทีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ใน

การงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครั ้ง ทั ้งนี้ กรุณาอย่าเพิ่งคอนเฟิร์

มลางาน  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ , การเมือง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิาร

ของรถบัสน าเที่ยวฮ่องกง ตามกฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้ริการวันละ 10 

ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

เวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน 

ณ วันเดนิทางกลบัถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตรา

ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

- เน ือ่งจากการทอ่งเท ีย่วในคร ัง้น ี ้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนที่

ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

           รหัสโปรแกรมทัวร์  MFM ZUG HKG 4D3N JUN18-CX-W65 

- กรณีท ีท่า่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผ ิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ท ีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ของทา่นช ารุด เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มี

หนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่ม

หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก 

และ เขา้เมือง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางต่อไปได  ้ ดังนัน้กรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสอืเดนิทางของท่านใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ 

ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีสุ่ด เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบนิ จะสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีคา่ใชจ่้าย แตห่ากออกตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะกรุ๊ปเป็นส าคญั 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

-          ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ 

        คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

-  ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ** 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่

ช าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่อง

ในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองที่

พัก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดินทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสาร

เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้

จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญ

ดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เล ือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการต่างๆ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้

แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - 

กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนตา่งทีส่ายการ

บนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

- เก ีย่วกบัการจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ จะเป็นไปตามที่สายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่

สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้ ทางบรษัิทจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกัน ได ้

น่ังดว้ยกัน อย่างทีด่สีดุ 

- กรณียกเลกิการเดินทาง และทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

Refund ได ้หมายถงึ เรียกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน หรอื อาจอยู่คนละชัน้ 

คนละอาคารกัน ซึง่ข ึน้อยู่กับระบบการจัดการของโรงแรม 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพั่ก การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมอืง การนัด

หยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหต ุสภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษัิท) โดยทางบรษัิทจะ

ค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

- กรณีท ีท่า่นตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนือ่งจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สาย

การบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรือในส่วนของการ

บรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเที่ยว ยังคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

- หากในวันเดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าใชจ่้าย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บ

คา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวร์ทัง้หมด หรือบางส่วนใหก้ับ

ท่านในกรณีดงันี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย หรือส ิง่ของ

หา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
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 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิ หรอื 

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เนือ่งจากสาเหตุตา่งๆ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การ

น าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของ

นกัทอ่งเท ีย่วเอง  

- เม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หนึง่ หลงัจากได ้

ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถ

จัดการไดล้ว่งหนา้ได ้  

- มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้ส ิน้แทน

ผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

- กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple 

ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 

หอ้งพักเดีย่ว อาจไม่มคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตาม

จรงิทัง้หมด  

- บรกิารน า้ดืม่ทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน โดยเริม่แจกในวันที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวัน

สดุทา้ย ของการเดนิทาง ยกเวน้วันอสิระจะไม่มนี ้าดืม่แจก 

- ในกรณีท ีต่ ้องท าว ีซ่าขา้มด่านจนีจะมคี่าใช้จ่ายอยู่ท ีป่ระมาณ 1,500 บาท แบบ 

Single (ปรกตใิชว้ซีา่กรุป๊) 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 45 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้ม

ช าระเงนิมัดจ าครัง้ ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

 กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระก่อนออกเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งโดยอัตโนมัตใิหล้กูคา้ท่านอืน่ที่รออยู่ โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทั ้งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาเอกสาร หลกัฐานการช าระเงนิ พรอ้มระบุช ือ่ผูจ้อง 

โปรแกรมทีเ่ดนิทาง , พเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ ์, อเีมล หรอื ไลน ์ทีท่่าน

สะดวก 

 สง่รายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รูีปถ่าย และ 

ขอ้มูลผูเ้ดนิทางครบถว้นชัดเจน โดยลงลายมือชือ่พรอ้มยืนยันว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยว

โปรแกรมใด , พเีรยีดวันเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง , เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สะดวกใหต้ดิต่อ

กรณีทีท่่านไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง หนา้แรกทีม่รูีปถา่ย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง ครบถว้นชดัเจน

มาใหท้างบรษัิทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่คา่เสยีหายอันเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิหรอื บัตรเขา้

ชมสถานทีต่า่งๆ ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ 

 ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ คอื 20 

กโิลกรมั (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็น

สทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่ กรณีที่

กระเป๋าของท่านไม่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด) 
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 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าข ึน้เคร ือ่งได ้ ตอ้งมนี า้หนกัไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง ยาว และ สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 

56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) ขนาดตามความเหมาะสม ไม่สามารถน าของ

เพลง และ ของมคีนขึน้บนเครือ่งได ้ กรณีทีท่่านจ าเป็นตอ้งน าไปดว้ย จ าเป็นจะตอ้งใสก่ระเป๋าเพื่อ

โหลดลงใตท้อ้งเครื่อง หากไปถงึด่านตรวจสัมภาระและยังอยู่ในกระเป๋าถอืข ึน้บนเครื่องบนิ ท่าน

จะตอ้งทิง้วัตถนัุน้ๆ  

 เก ีย่วกบัแบตเตอรีส่ ารอง หรอื อุปกรณ์ท ีม่แีบตเตอรีทุ่กชนดิ กรมการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ หรอื ไออาตา้ (IATA) มกีฎมาตราฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ข ึน้

บนเครื่องบิน หา้มน าแบตเตอรีส่ ารอง ใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดลงใต้ทอ้งเคร ือ่งบนิ แต่

สามารถใสก่ระเป๋าสมัภาระถอืข ึน้บนเครือ่งบนิได ้ตามความจุดงันี ้

- แบตเตอรีส่ ารอง ทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 10 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องได ้

ไม่ระบุจ านวนช ิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ที่มีความจุไฟฟ้า ตัง้แต่ 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh.) 

สามารถน าข ึน้เครือ่งได ้ท่านละไม่เกนิ 2 ช ิน้ 

- แบตเตอรีส่ ารอง ที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่อนุญาต

ใหน้ าข ึน้เครือ่งในทุกกรณี 

 กรณีทีต่อ้งมกีารเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่า

กว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับภาระสว่นของคา่ใชจ่้ายทีส่มัภาระน ้าหนักเกนิ (ท่านจ าเป็นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารทุกกรณี 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศฮอ่งกง 

(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศฮอ่งกง ดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอือยู่ อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับจาก

ประเทศฮ่องกง และมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศฮ่องกงจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่าย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 30 วัน 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศฮ่องกง มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

** หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษิทั ** 
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** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
 

 

 

 

 


