มาเก๊ า ฮ่ องกง ไหว้พระ 9 วัด
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD
บินเช้า- กลับดึก
กาหนดวันเดินทาง
08-10 ธ.ค. 60

15,999.-

22-24 ธ.ค. 60

18,999.-

วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม - เวเนเชี่ยน –
ฮ่องกง

เช้ า เที่ยง
✈

X

คา่

โรงแรมที่พัก
Silka Tsuen Wan Hotel
O
หรือ เทียบเท่ า
Silka Tsuen Wan Hotel
O
หรือ เทียบเท่ า

ฮ่องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้าแม่กวนอิม – O
O
ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ งจิมซาจุ่ย ถนน.นาธาน
3 ฮ่องกง- วัดหมัน่ โหมว – รี พลัสเบย์ – วัดทินห่ าว-พระใหญ่ลนั เตา+ O
O ✈
กระเช้านองปิ ง+ City Gate Outlet - กรุ งเทพฯ
ไฮไลท์ .....ราคาทัวร์ สบายกระเป๋ า
1. พักฮ่ องกง 2 คืน !!
2. ไหว้ พระรั บสิริมงคลที่มาเกา และ ฮ่ องกง 9วัด
3. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า”
4. ไหว้ พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดหวังต้ าเซียน และ วัดแชกงหมิว
5. ไหว้ องค์พระใหญ่ ลันเตาพร้ อมนั่งกระเช้ านองปิ งชมวิว 360 องศา
6. ช้ อปปิ้ งสุ ดมันส์ ที่ ถนนนาธานฮ่ องกง และซิตี้เก็ทเอาท์ เล็ต
**หมายเหตุ: 1. ยังไม่ รวมค่าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ านละ 120 เหรียญฮ่ องกงดอลล่ า/ทริป หรือประมาณ 500บาทไทย**
ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจในการให้ บริการ**
2

Page 1 of 11

วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊ า – วัดอาม่ า-วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - เวเนเชี่ยน – ฮ่ องกง
07.30 น.

10.10 น.
13.45 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 1-2
สายการบินแอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ มาเก๊ า โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD762
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินมาเก๊ า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศ
ไทย 1 ชัว่ โมง)นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือง มาเก๊ า เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานและน่ าสนใจ ใน
อดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติ
ดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ ติดต่อค้าขายกับ
ชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบนี้ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้าน
สถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทาให้มาเก๊ากลายเป็ นเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ น “ยุโรปใจกลาง
เอเชีย” มาเก๊าอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิร์ลในอดีต
มาเก๊าเป็ นอาณานิคมของโปรตุเกส นานถึง 400 ปี จนกระทัง่ วันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทาพิธี
ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั สาธารณรัฐประชาชนจีน นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็ นหนึ่ งในเขตปกครองพิเศษ
ของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยงั คงสภาพการเมืองการปกครองในรู ปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
นาท่านชม วัดอาม่ า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทบั ทิมที่ วัดอาม่า ซึ่ งเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากๆ สาหรับ
นักท่องเที่ยวสาหรับวัดแห่งนี้ต้งั อยูใ่ กล้กบั ทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบ
ลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อานวย เนื่ องจากสถานที่แห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริมเชิงเขา เมื่อ เดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับ
ศาลของเจ้าแม่ทบั ทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน
และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทบั ทิม วัดเก่าแก่อนั ดับสอง
ในมาเก๊านัน่ ก็คือ... “วัดเจ้ าแม่ กวนอิม”(Kun Iam Temple) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เพื่ออุทิศถวายแด่
พระโพธิสตั ว์กวนอิม ในมาเก๊าแม้จะมีวดั เจ้าแม่กวนอิมมากมายหลายวัด แต่วดั เจ้าแม่กวนอิมแห่ งนี้ เป็ นวัด
เจ้าแม่กวนอิมที่สาคัญที่สุดในมาเก๊า แต่ละวันมีผแู ้ วะเวียนมาสักการะท่านกันไม่ได้ขาด แม้วดั จะตั้งอยูต่ ิด
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คา่
ที่พัก

ถนนใหญ่ แต่แค่กา้ วผ่านประตูก็เข้าไปเจออีกโลกที่สงบร่ มเย็น ยิง่ เดินลึกเข้าไปข้างในก็พบหอพระใหญ่ 3
หอ โอ่โถงกว่าที่คิดเมื่อเทียบกับประตูทางเข้ากว้างเพียงเดินสวนกันเท่านั้น สภาพโดยรวมดูสมบูรณ์เกินจะ
กว่าวันเวลาที่ผ่านมา 600 ปี ...นาท่านชม THE VENETIAN RESORT โรงแรมสุ ดหรู เลิ ศอลังการใน
บรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรู ปและชมความงามสัม ผัสเมืองจาลองลาสเวกัสและได้ชม
ท้องฟ้ าจาลองเสมือนจริ งภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่ งแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP
มีร้านอาหารชื่อ ดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่ ง เพื่อ ลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบและ
ร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ
หรื อ ล่องเรื อกอนโดล่า GONDOLA (ไม่รวมอยูใ่ นรายการ ราคาท่านละ 120 เหรี ยญ) ล่องไปตามคลองเวนิช
ภายในโรงแรมหรื อจะ เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยูท่ ้งั หมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุ ญาตให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 21
ปี เข้าไปภายในคาสิ โน และไม่อ นุ ญาตให้ทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิ โนทั้งสิ้ นและควรแต่งกาย
สุภาพ)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรื อเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางเข้ าสู่ ที่พัก Silka Tsuen Wan Hotel หรือ เทียบเท่ า

วันที่สอง ฮ่ องกง –วัดแชกง –วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีหลิน – วันเจ้ าแม่ กวนอิม – ร้ านจิวเวอรี่ – ร้ านหยก - อิสระช้ อปปิ้ งจิม
ซาจุ่ย ถนน.นาธาน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซา
จากนั้นนาท่านนมัสการ วัดหวังต้ าเซี ยน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กบั Wong Tai Sin เด็กหนุ่ มผู ้
ริ เริ่ มในการศึกษาลัทธิเต๋ าจนกลายเป็ นผูม้ ีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็ นวัดที่
ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็ นหนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่ งขึ้นชื่อในการดูแลรักษา
โรคภัยไข้เจ็บจะมีผคู ้ นมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพือ่ ขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการทาธุรกิจ สถาปั ตยกรรมภายในมีลกั ษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสี แดงขนาดใหญ่และ
หลังคาสี ทองเหลื องอร่ าม..นาท่านชม วัดชี หลิน สานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ ายลัทธิมหายานที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ส ร้ า งขึ้ นตั้ง แต่ ปี ค.ศ.1930แล้ ว เสร็ จ ในปี ค.ศ.2000 โดย
สถาปั ตยกรรมเป็ นรู ปแบบของราชวงศ์ถงั ของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่ งแต่ละหลังจะมีองศ์
พระโพธิสตั ว์ให้ผคู ้ นได้กราบไหว้...จากนั้นเดินทางไป วัดแชกง เป็ นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุ
กว่า 300 ปี ตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ถึงบุคคลสาคัญคนหนึ่ งเป็ นทหารมีชื่อว่า
ท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาวีระประวัติไว้ ทาให้
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คนทัว่ ไปยกย่อ งและคนจีน มี ความเชื่ อ ถื อ ว่า หากได้ไ ปกราบไหว้และขอพรจากท่ านแชกงจะประสบ
ผลสาเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนาโชคที่ต้ งั อยูใ่ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและ
ครอบครัวให้มีความเจริ ญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์
ร้ายก็ถือว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กงั หันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร
4 ประการ คือ สุขภาพร่ างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ใน
ทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้ เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่า
กังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชัว่ ร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
กลางวัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
วันเจ้ าแม่ กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งในฮ่องกง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่ งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปั กรักษ เป็ นวัดเก่ าแก่ของฮ่องกง
สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็ก แต่เป็ นวัดที่ชาวฮ่ องกงนับถื อมาก ทุกวันๆจะมีคนมา
กราบไหว้ขอพรกันหนาแน่ น เซี ยมซี ที่นี่มีความแม่นมากที่พิเศษกว่านั้น ถ้าหากประสพผลความสาเร็ จคน
ส่ วนใหญ่เมื่ อ มีโอกาสมักลับมาฮ่อ งกงอี กครั้งเพื่อมาที่วดั แห่ งนี้ ช่วงเทศกาลตรุ ษจี นจะมี ชาวฮ่อ งกงและ
นักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก..... นาท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ อง
การออกแบบเครื่ องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือก
ซื้ อหยกแท้หรื อ หยกเทียม และเลื อกซื้ อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง. จานั้นให้
ท่านมี ความสุ ขกับการเดิ น เที่ยวสัม ผัสกับแหล่ งช้อ ปปิ้ งไม่ ว่าจะเป็ น ย่านขายสิ นค้า ย่ านจิ มซาจุ่ย หรื อ
ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งย่าน Tsim Sha Tsui ที่มี
ร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรื อ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้ งที่ฮ่องกง กับ
สิ นค้าหลากหลายชนิ ด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000เป็ นต้น หรื อช้อปปิ้ งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ ทุกมุม
โลก
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
เดินทางเข้ าสู่ ที่พัก Silka Tsuen Wan Hotel หรือ เทียบเท่ า
วันที่สาม ฮ่ องกง- วัดหมั่นโหมว – รี พลัสเบย์ – วัดทินห่ าว-พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้ านองปิ ง+ City Gate Outlet กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตาตคาร แบบ ติมซ่า
นาทุกท่านเดินทางสู่วัดหม่ านโหมว(Man Mo Temple) เก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี
1847 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติประจาฮ่องกงอีกด้วย สาหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man)
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กลางวัน

เทพแห่ งตัวอักษรเป็ นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่ งสงครามเป็ นเทพด้านบู ้ เป็ นที่นิยมของ
นักเรี ยน นักศึกษา ซึ่ งนิ ยมกันมาตั้งแต่ในอดี ตที่ผูต้ อ้ งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน ...
จากนั้นนาท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์ เบย์ สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิ ทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่ทบั ทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มกั สมหวังทุกครั้งไป..
วัดทินห่ าว (Tin Hau) คนฮ่ อ งกงนั้นให้ศรัทธาในเจ้าแม่ ทบั ทิม เป็ นอย่างมาก โดยใช้ชื่อ เดี ยวกันซึ่ งจะ
แตกต่างจากบ้านเราที่แต่ละวัดจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ พระนามสกุลเดิม "Lin"
เป็ นชาวฟูโจว เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษเหนื อ ธรรมชาติ สามารถป้ องกันชาวประมงให้รอดพ้นจาก
อันตรายของพายุและความหายนะทางทะเล จีงได้รับการยกย่องจนเป็ นที่สักการะบูชา เปรี ยบดัง เทพของ
ชาวเรื อ ใน ฮ่ อ งกง ปาฏิห ารย์ข องวัด แห่ ง นี้ มี ไ ว้ว่าเมื่ อ คราวเกิ ดสงครามโลกครั้ งที่ส องซึ่ ง ญี่ปุ่นบุ กมาที่
Stanley แห่งนี้ แม้วา่ วัดจะถูกระเบิดถึงสองลูก แต่ลูกระเบิดกลับไม่ระเบิดอย่างน่ าตกใจ ทาให้ผคู ้ นที่หนี เข้า
มาหลบภัยในวัดแห่งนี้ปลอดภัยจากสงครามครั้งนั้น ทุก ๆปี วันที่ 23 เดือน 3 ของจีนจะมีผคู ้ นเข้ามาสักการะ
เจ้าแม่อย่างล้นหลามเลยทีเดียว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึน้ กระเช้ านองปิ ง เพือ่ สัมผัสประสบการณ์อนั น่ าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์
หมู่ เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสู งแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิ โลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที
จากนั้นนาท่านนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรี โพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโป
หลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้
เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทาให้ปัจจุบนั มีพระภิกษุเดินทาง
มาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก วัดโป่ หลินเป็ นวัดเจห้ามเซ่ นไหว้อาหารที่เนื้ อสัตว์ทุกชนิ ด วัดโปหลินตั้งอยูท่ ี่
ระดับความสู ง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
จากเกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้ นล่าง ไต่ข้ ึนบันได 268 ขั้นสู่ ฐานที่องค์พระนั่ง
ประทับอยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตัน
และสู ง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนิ นเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมี รูปปั้ น
เทพธิดากาลังถวายเครื่ องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อ
พระพุทธรู ปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีน
โบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ นนองปิ งที่จาลองชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัว ด้ว ยร้ า นน้ าชา ร้ า นอาหาร ร้ า ยขายของที่ ร ะลึ ก จากนั้น อิ ส ระให้ ท่ า นช้อ ปปิ้ ง CITYGATE
OUTLET มี สินค้าให้เลือ กซื้ ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP,
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
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เย็น
21.05 น.

อิสระอาหารเย็น..... เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบิน เพือ่ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD503
(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

23.15 น.

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครั้งก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

กาหนดการเดินทาง
กาหนดวันเดินทาง
08-10 ธ.ค. 60
22-24 ธ.ค. 60

ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
นอนกับ 2
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(ไม่ มเี ตียง)
นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

15,999.-

15,999.-

13,999.-

5,500

18,999.-

18,999.-

16,999.-

6,500

ไม่มรี าคาจอยแลนด์

“ราคาทัวร์ สาหรับลูกค้ าที่ถอื พาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น ..
หมายเหตุ :
ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่ องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้ )กาหนดให้ มกี าร
ประชาสั มพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ วทั่วไปได้ รู้ จัก ในนามของร้ านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่
ไหม, หยก ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ าน
รัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น และถ้ าหากลูกค้าไม่ มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จานวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้ าน
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บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน่
ท่ านละ 120 เหรียญฮ่ องกงดอลล่ า /ทริป/ต่ อท่าน (ประมาณ 500 บาท )***
***ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***

อัตราค่ าบริการนีร้ วมอัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพือ่ อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน
ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์เอเซี ย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล / เอ
มิเรตส์ Business class 40 กิ โล / ฮ่อ งกงแอร์ ไลน์ 20 กิโล / คาเธ่ยแ์ ปซิ ฟิค 20 กิ โล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ อ งบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่ านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานีไ้ ม่ รวม
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1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
6. ค่าทิปสาหรับคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่ านละ 120 ฮ่ องกงดอลล่า /ทริป/ต่ อท่ าน (หรือประมาณ 500 บาท)

ลูกค้ า ท่ านใดสนใจ... ซื้ อประกันการเดิ นทางส าหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.

เกรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านั้น)หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการ
จองแล้ว(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7วันทาการ)

2.

การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ น
สาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา
1. การยกเลิกการเดินทางตั้งแต่วนั จองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ ท้ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพือ่ การท่ องเที่ยวเท่านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่ องกงโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่านั้น ลูกค้าทุกท่ านต้ อง
ผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ล ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้อ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มี งานจัดประชุ ม นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้อ งพักในเมื อ งเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
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ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่ พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุ บตั ิเหตุหรื อ ความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ , รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุ บตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพือ่ ความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

องที่น
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