


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมาเกา	-	วัดอามา	หรือ	วัดเจาแมทับทิม	-	วัด
เจาแมกวนอิม	-	THE	VENETIAN	MACAU	-	ฮองกง

นําทานเดิน
ทางเขาสู
ที่พัก
Rambler
Oasis	Hotel
หรือเทียบ
เทา	

2 วัดหวังตาเซียน	-	วัดชีหลิน	หรือ	วัดนางชี	-	วัดแชกงหมิว	-	โรงงานจิวเวอรรี่
-	รานหยก	-	จิมซาจุย	-	วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัม

นําทานเดิน
ทางเขาสู
ที่พัก
Rambler
Oasis	Hotel
หรือเทียบ
เทา	

3 วัดหมั่นโหม	-	รีพัลสเบย	-	เกาะลันเตา	-	กระเชานองปิง	360	องศา	-	วัดโป
หลิน	-	หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	-	Citygate	Outlet	Mall	-	สนามบินฮองกง
Chek	Lap	Kok	-	สนามบินดอนเมือง	-	วัดทินหาว

13	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿21,900 ฿21,900 ฿20,900 ฿6,000



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	3

เคานเตอร	1-2	สายการบินแอรเอเชีย	โดยมีเจาหนาที่	คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระ	ใหกับทาน
10.10	น.	ออกเดินทางสู	มาเกา	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD762	(ไมรวมคาอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินมาเกา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลาทองถิ่นเร็ว

กวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูตัวเมือง	มาเกา	เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจ	ในอดีตมาเกาเป็นเพียง

แคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตน
ศตวรรษที่	16	ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือเขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสราง
อาณานิคมอยูในแถบน้ีที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปัตยกรรมและศิลป
วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเป็น	“ยุโรปใจกลางเอเชีย”
นําทานชม	วัดอามา	ใหทุกทานไดกราบไหวเจาแมทับทิมที่	วัดอามา	ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ	สําหรับนัก

ทองเที่ยวสําหรับวัดแหงน้ีตั้งอยูใกลกับทะเล	ภายในวัดดูแลวก็แปลกตาดีเพราะวามีการกอสรางกันแบบลดหลั่น
กันไปตามพื้นที่ที่อํานวย	เน่ืองจากสถานที่แหงน้ีตั้งอยูริมเชิงเขา	เมื่อเดินพนซุมประตูก็จะพบกับศาลของเจาแม
ทับทิมตั้งอยู	นอกจากน้ันก็ยังมี	หอเมตตาธรรม	ศาลเจาแมกวนอิม	ศาลพุทธเซินเจาชานหลินและยังมีศาลเจา
ขนาดเล็กๆ	อีกหลายศาลที่ไดมีการสรางเพื่อถวายใหแกเจาแมทับทิม
วัดเกาแกอันดับสองในมาเกาน่ันก็คือ	“วัดเจาแมกวนอิม”(Kun	Iam	Temple)	ที่สรางขึน้ตั้งแตศตวรรษที่	13

เพื่ออุทิศถวายแดพระโพธิสัตวกวนอิม	ในมาเกาแมจะมีวัดเจาแมกวนอิมมากมายหลายวัด	แตวัดเจาแมกวนอิม
แหงน้ีเป็นวัดเจาแมกวนอิมที่สําคัญที่สุดในมาเกา	.
นําทานชม	THE	VENETIAN	RESORT	โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสใหทานอิสระพัก

ผอนถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟาจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยน
ตามอัธยาศัยซึ่งแบงเป็นโซนตางๆ	เชน	GRAND	CANAL	SHOP	มีรานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับ
ภัตตาคารกวา	30	แหง	เพื่อลิ้มลองเมนูตางๆ	ที่ทานชื่นชอบและรานคาแบรนดเนมหลากหลายกวา300	ราน	เชน
BOSSINI,	G2000,	GIODANO,	SWATCH,	FOSSIL	ฯลฯ	หรือ	ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	(ไมรวมอยูใน
รายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ)	ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ	เสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู
ทั้งหมด	4	โซนใหญ	**	(ไมอนุญาตใหเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	21	ปี	เขาไปภายในคาสิโน	และไมอนุญาตให
ทําการบันทึกภาพใด	ๆ	ภายในคาสิโนทัง้สิ้นและควรแตงกายสุภาพ)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	ฮองกง	โดยเรือเฟอรรี	่(ประมาณ	1	ชัว่โมง)
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Silka	Tsuen	Wan	Hotel	หรือ	เทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ลองเรือกอนโดลา	GONDOLA	ไมรวมอยูในรายการ	ราคาทานละ	120	เหรียญ

เป็นสนามบินหลักของเกาะมาเกา	ซึ่งมีกฏระเบียบการเดินทางเป็นของตัวเอง
ที่ไมเหมือนกันจีนแผนดินใหญ	หรือ	ฮองกง

เป็นหน่ึงในวัดที่เกาแกที่สุดบนเหาะมาเกา	ซึ่งชื่อน้ันคาดวามาจากเชื่อเกาะมา
เกา	สรางเพื่อบูชาเทพมัตสึ	เทพเจาแหงการประมง

เป็นหน่ึงในวัดใหญที่ผูคนนิยมมากราบไหวกันเป็นจํานวนมาก	สรางขึน้ใน
ศตวรรษที่	13	ใหทานไดขอพร	เรื่องการเงิน	เพื่อใหเงินทองไหลมาเทมา
สําหรับคนปีชงขอพรไมใหเกิดการขัดสนเรื่องเงินทอง	เพราะวัดแหงน้ีเป็นวัด
ใหญและเกาแกมากที่สุดในมาเกา	สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	13	ภาย	ใน
วัดสัมผัสไดถึงความศักดิส์ิทธิแ์ละมนตขลังอันเกาแกของสถาปัตยกรรมของ
ชาวจีนที่ดูมีเสนหในแบบฉบับของชาวจีน	ซึ่งภายในวัดแหงน้ีมีพระพุทธรูปที่
ชาวมาเกาเคารพนับถืออยูหลายองค	ไมวาจะเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจา	3
ยุค	ที่มีประดิษฐานอยูดวยกัน	3	องค	ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาทางพระพุทธ
ศาสนาที่วา	มี	อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตมีพระยูไล	ที่คนมาเกาใหความเคารพ
นับถือมากราบไหวขอพรกันเยอะ	และองคที่โดดเดนเป็นพิเศษเห็นจะเป็น	องค
เจาแมกวนอิม	ที่แตงองคทรงเครื่องดวยชุดเจาสาวของจีนที่ตัดเย็บดวยผาไหม
อยางงดงาม

เป็นคาสิโนขนาดใหญที่ออกแบบสไตลอิตาลี	ภายในมีอาหาร	ที่พักและ
กิจกรรมใหทํามากมาย	และตัวบริการตางๆน้ันนับวา	High	End	เลยทีเดียว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Rambler	Oasis	Hotel	หรือเทียบเทา	

มีชื่ออยางเป็นทางการวา	เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน	เป็นเขตปกครองตนเองริมฝ่ังทางใตของประเทศจีน	ในทางภูมิศาสตรมี
สามเหลี่ยมปากแมน้ําจูเจียงและทะเลจีนใตโอบรอบ	ฮองกงเป็นที่รูจักในสกาย
ไลน	(skyline)	ขยายและทาเรือธรรมชาติลึก	มีเน้ือที่	1,104	กม.2	และ
ประชากรกวาเจ็ดลานคน	เป็นเขตที่มีประชากรอยูอาศัยหนาแนนที่สุดเขตหน่ึง
ในโลก	ประชากรฮองกง	93.6%	มีเชื้อชาติจีน	และ	6.4%	มาจากกลุมอื่น
ประชากรสวนใหญที่พูดภาษากวางตุงของฮองกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุงที่
อยูติด	ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสตในจีนแผนดินใหญตั้งแตคริสตทศวรรษ	1930



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	ติม่ซํา
นําทานนมัสการ	วัดหวังตาเซียน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1921	เพื่ออุทิศใหกับ	Wong	Tai	Sin	เด็กหนุมผูริเริ่มใน

การศึกษาลัทธิเตาจนกลายเป็นผูมีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา	เป็นวัดที่ชาว
ฮองกงเชื่อวามีความศักดิส์ิทธิเ์ป็นหน่ึงในวัดที่โดงดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึน้ชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข
เจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป	และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ	ตั้งแตเรื่องความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการ
ทําธุรกิจ	สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสีทองเหลือง
อราม..
นําทานชม	วัดชีหลิน	สํานักนางชีในพระพุทธศาสนาฝายลัทธิมหายานที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตสรางขึน้ตั้งแตปี	ค.ศ.1930แลวเสร็จในปี	ค.ศ.2000	โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถังของจีน
ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแตละหลังจะมีองศพระโพธิสัตวใหผูคนไดกราบไหว.
จากน้ันเดินทางไป	วัดแชกง	เป็นวัดเกาแกที่มีความศักดิส์ิทธิม์าก	มีอายุกวา	300	ปีตั้งอยูในเขต	Shatin	วัดแช

กงสรางขึน้เพื่อเป็นอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเป็นทหารมีชื่อวาทานแชกง	เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิด
ขึน้ในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว	ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหาก
ไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ	แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้ง
อยูในวัดเพื่อจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน	โชคลาภ	ยศ
ศักดิ ์
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
วันเจาแมกวนอิม	(Kwun	Yum	Temple	Hong	Hom)	เป็นวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง

ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา	ชวยคุมครองและปกปักรักษ	เป็นวัดเกาแกของฮองกงสราง
ตั้งแตปี	ค.ศ.	1873	ถึงแมจะเป็นวัดขนาดเล็กแตเป็นวัดที่ชาวฮองกงนับถือมาก	
นําทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน	Jewelry	Factory
จากน้ันนําทานสู	ศูนยหยกและสมุนไพร	ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม	และเลือกซื้อสมุนไพรที่

ไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮองกง.	
ใหทานมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหลงชอปป้ิงไมวาจะเป็น	ยานขายสินคา	ยานจิมซาจุย	หรือ

ศูนยการคาตางๆ	เชน	HARBOUR	CITY	หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงยาน	Tsim	Sha	Tsui	ที่มีรานคา
แบรนดดังกวา	700	ราน	รานอาหารอีกเกือบ	50	ราน	หรือ	ขาชอปพลาดไมได...ชอปป้ิงที่ฮองกง	กับสินคาหลาก
หลายชนิด	
ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า.....	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	Silka	Tsuen	Wan	Hotel	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	แบบ	ติ่มซํา

เป็นวัดชื่อดังยอดนิยมของประเทศฮองกง	ที่ขึน้ชื่อเรื่องการไดอยางที่ขอเสมอ
ซึ่งสรางขึน้มาบูชาหวองตาเซียน



วัดนางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	ซึ่งตั้งอยูที่	diamond	hill	ฝ่ังเกาลูน	ภายใน
บริเวณวัดนางชี	ยังมีสวนเล็กๆไวใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมบรรยากาศ	วัด
นางชี	หรือ	Chi	Lin	Nunnery	น่ีสรางในรูปแบบของราชวงศถัง	ซึ่งการสราง
โดยไมใชตะปูเลย	บรรยากาศภายในวัดน้ันสวยงามและเงียบสงบมาก	มีบอบัว
และตนบอนไซดัดไดรูปทรงสวยงาม	ขางในวัดแตละหองก็จะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูภายใน	เป็นวัดที่อยูในยานเกาลูนประเทศฮองกง	ซึ่งภายในมี
ขนาดใหญมากและมีทั้ง	สํานักชี	หอพักนักทองเที่ยว	รานปาหาร	และอื่นๆอีก
มากมาย

เป็นวัดที่สรางขึน้มาเพื่อ	บูชาพระเจาแชกงที่เคยเป็นแมทัพในจีนสมัยโบราณ
ซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งชาวเมืองและนักทองเที่ยวที่ผานมาตองมาบูชาสักการะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เขาชม	โรงงานจิวเวอรรี่	เพื่อเลือกซื้อของฝากไปใหคนที่ทานรัก	หรือเลือกซื้อ
เป็นของประดับของทานเองซึ่งมีลักษณะสวยงาม	โดดเดน	ซึ่งมีกังหันลมที่มีชื่อ
เสียงเป็นที่นิยม	และเป็นมงคลแกผูสวมใส

ในฮองกง	ธุรกิจการคาหยกจะคึกคักที่สุดที่ตลาดหยกในเกาลูน	ถึงแมบริเวณน้ี
จะไดรับการปรับปรุงใหมหลายตอหลายครั้งในชวงที่ผานมา	แตที่น่ีก็ยังคงไว
ซึ่งรองรอยของอดีต	เชน	สถานีตํารวจที่เป็นสถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล	ใน
บริเวณใกลเคียง	คุณจะพบหินหยกขนาด	3	ตันบนถนนแคนตัน	ซึ่งเป็น
สัญลักษณของถนนเจด	แตถาคุณสนใจในการชอปมากกวาสถาปัตยกรรมและ
อนุสาวรีย	คุณจะไมผิดหวังกับคุณภาพและปริมาณของหยกที่ขายอยูที่น่ี	ซึ่งมี
กวารอยแผง	สินคาที่คุณจะพบมากที่สุดคือเครื่องประดับทําจากหยก	ซึ่งไดแก
แหวน	กําไล	จี้	และตางหู	แตคุณก็อาจพบของแปลกอื่นๆ	ดวยเชนกัน

ซึ่งเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมจากทั่วทุกมุมโลก	เลือกซื้อสินคา
ประเภทตางๆ	อยางเต็มอิ่มจุใจ	ไมวาคุณจะมีรสนิยมแบบไหน	หรืองบประมาณ
เทาใดศูนยการคาชั้นเลิศของฮองกงมีทุกสิ่งที่คุณตองการ	ศูนยการคาที่กวาง
ขวางเหลาน้ีเป็นแหลงรวมหองเสื้อที่จําหนายสินคาแบรนดเนมของดีไซนเนอร
นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก	อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับ
อาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอรอยกับรานอาหารรสเด็ดของฮองกง	หรือ
เลือกชอปป้ิงที่โอเชี่ยนเทอรมินัล	แหลงรวมสินคา	Brand	Name	ชั้นนําที่มีให
เลือก



วัดเจาแมกวนอิมฮองฮัมหรือที่ชาวฮองกงเรียกกันวาวัดเจาแมกวนอิมยืมเงิน
เป็นวัดที่สรางขึน้ในปี	1873	ซึ่งตอมาได	มีการสรางถนนในปี	1909	คนงานได
ทําการขุดเจาะที่พื้นและเกิดเหตุการณแปลกประหลาดขึน้	คือมีน้ําคลายๆ	สี
เลือดไหลซึม	ขึน้มาเป็นที่กลาวขาน	กันทั้งเกาะวาเป็นเลือดของมังกร	ชาว
ฮองกงเลยมาบริจาคเงินที่วัดน้ีเพื่อเป็นการแกเคล็ดใหเจาแมกวนอิมปองกัน
ภัยพบัติตางๆทุกๆปีชาวฮองกงรวมไปถึงนักธุรกิจและมหาเศรษฐีชาวฮองกง
ถือเป็นประเพณีที่จะมากูเงินเจาแมกวนอิมที่วัดแหงน้ีเพื่อนําไปเป็นทุนในการ
ประกอบกิจการของตัวเองใหเจริญรุงเรือง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Rambler	Oasis	Hotel	หรือเทียบเทา	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตาตคาร	แบบ	ติมซํ่า
นําทุกทานเดินทางสู	วัดหมานโหมว(Man	Mo	Temple)	เกาแกที่สุดของวัดบนเกาะฮองกง	สรางขึน้ตั้งแตปี

1847	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบัติประจําฮองกงอีกดวย	สําหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man)	เทพ
แหงตัวอักษรเป็นเทพดานบุน	และเทพเจากวนอู(Mo)	เทพแหงสงครามเป็นเทพดานบู	เป็นที่นิยมของนักเรียน
นักศึกษา	ซึ่งนิยมกันมาตั้งแตในอดีตที่ผูตองการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวขอพรกัน	...
จากน้ันนําทานนมัสการขอพรจาก	เจาแมกวนอิม	และเทพเจาแหงโชคลาภ	ณ	ชายหาดรีพัลสเบย	สราง

ขึน้ในปี	ค.ศ.1993	ในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ิทธิจ์ากเจาแมกวน
อิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ	โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป..
วัดทินหาว	(Tin	Hau)	คนฮองกงน้ันใหศรัทธาในเจาแมทับทิมเป็นอยางมาก	โดยใชชื่อเดียวกันซึ่งจะแตกตาง

จากบานเราที่แตละวัดจะมีชื่อแตกตางกันออกไปเทพธิดาแหงสรวงสวรรค	พระนามสกุลเดิม	"Lin"	เป็นชาวฟูโจว
เป็นผูที่มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ	สามารถปองกันชาวประมงใหรอดพนจากอันตรายของพายุและ
ความหายนะทางทะเล	จีงไดรับการยกยองจนเป็นที่สักการะบูชา	เปรียบดัง	เทพของชาวเรือใน	ฮองกง	ปาฏิหาร
ยของวัดแหงน้ีมีไววาเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ป ุนบุกมาที่	Stanley	แหงน้ี	แมวาวัดจะถูกระเบิด
ถึงสองลูก	แตลูกระเบิดกลับไมระเบิดอยางนาตกใจ	ทําใหผูคนที่หนีเขามาหลบภัยในวัดแหงน้ีปลอดภัยจาก
สงครามครั้งน้ัน	ทุก	ๆปีวันที่	23	เดือน	3	ของจีนจะมีผูคนเขามาสักการะเจาแมอยางลนหลามเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปิง	เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิว

ทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา	ระยะทางกวา	5.7	กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ	25	นาที
จากน้ันนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม	พระมัญชูศรีโพธิสัตว	และพระสมันตภัทรโพธิสัตว	ณ	วัดโป

หลิน	ซึ่งสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1920	เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง	3	องค	ตอมาในปี	ค.ศ.	1924	ได
เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึน้ทําใหปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมา
จําวัดกันเป็นจํานวนมาก	วัดโปหลินเป็นวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตวทุกชนิด	วัดโปหลินตั้งอยูที่ระดับ
ความสูง	22	เมตร	สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก	ๆ
สวนของเกาะ
จากน้ันเที่ยวชมหมูบานนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยราน

น้ําชา	รานอาหาร	รายขายของที่ระลึก
จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิง	CITYGATE	OUTLET	มีสินคาใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต	NIKE,	ADIDAS,

QUICK	SILVER,	BODYSHOP,	BALLY,CITY	CHAIN	ฯลฯ
อิสระอาหารเย็น.....	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
21.05	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบิน	เพื่อเดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เทีย่ว

บินที	่FD503	(ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



23.15	น.	เดินทางถึง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตาตคาร	แบบ	ติมซํ่า

วัดหมั่นโหมเป็นวัดที่มีความสวยงามดุจภาพวาด	สรางขึน้เพื่ออุทิศแกเทพแหง
วรรณกรรม	(หมั่น)	และเทพแหงสงคราม	(โหม)	ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของ
นักศึกษาผูมีความปรารถนาจะผานการสอบคัดเลือกของราชสํานักในจีน	ซึ่ง
เป็นระบบที่มีความเขมงวด	และมีวัตถุประสงคเพื่อเฟนหาเจาหนาที่ฝ าย
ปกครองที่ดีที่สุดใหแกรัฐ	วัดหมั่นโหมตั้งอยูในบริเวณเดียวกับสถานที่สําคัญ
อื่นๆ	อีกหลายแหง	เชนบริเวณ	Lit	Shing	Kung	และ	Kung	Sor	โดย	Lit	Shing
Kung	สรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาทั้งปวงบนสรวงสวรรค	สวน	Kung	Sor	สรางขึน้
ทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็นหองประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปัญหา
ขอพิพาทในชุมชน

เป็นอาวที่อยูตอนใตของเกาะฮองกง	ซึ่งตํานานวาไววาชื่อรีพัลสที่แปลวาขับไล
น่ันคือการขับไลโจรสลัดที่คอยมาปลนเรือที่คาขายในบริเวณอาวน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดทินหาว	(Tin	Hau)	คนฮองกงน้ันใหศรัทธาในเจาแมทับทิมเป็นอยางมาก
โดยใชชื่อเดียวกันซึ่งจะแตกตางจากบานเราที่แตละวัดจะมีชื่อแตกตางกันออก
ไปเทพธิดาแหงสรวงสวรรค	พระนามสกุลเดิม	"Lin"	เป็นชาวฟูโจว	เป็นผูที่มี
ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ	สามารถปองกันชาวประมงใหรอดพนจาก
อันตรายของพายุและความหายนะทางทะเล	จีงไดรับการยกยองจนเป็นที่สัก
การะบูชา	เปรียบดัง	เทพของชาวเรือใน	ฮองกง	ปาฏิหารยของวัดแหงน้ีมีไววา
เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ป ุนบุกมาที่	Stanley	แหงน้ี	แมวาวัด
จะถูกระเบิดถึงสองลูก	แตลูกระเบิดกลับไมระเบิดอยางนาตกใจ	ทําใหผูคนที่
หนีเขามาหลบภัยในวัดแหงน้ีปลอดภัยจากสงครามครั้งน้ัน	ทุก	ๆปีวันที่	23
เดือน	3	ของจีนจะมีผูคนเขามาสักการะเจาแมอยางลนหลามเลยทีเดียว

เป็นหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กแตใหญ
กวาเกาะฮองกงถึง	2	เทาและเมื่อกอนเป็นเกาะชาวประมง

เป็นกระเชาโปรเจ็คนองปิงของเกาะลันเตาของฮองกง	ซึ่งเป็นโปรเจ็คการ
สนับสนุนการทองเที่ยวในเกาะลันเตา



ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	

เป็นวัดที่ตั้งอยูที่เมืองNgong	Ping	เกาะ	New	Territories	มีพระใหญที่ชาว
ฮองกงชาวไทย	ชาวจีน	มักจะแวะเวียนไปกราบไหวประดิษฐานอยูเพราะมี
ความนาเลื่อมใสศรัทธาและอลังการ

หมูบานวัฒนธรรมนองปิง	สรางขึน้มาเพื่อนสงเสริมการทองเที่ยวของเกาะ
ลันเตา

เป็นหางสรรพสินคาในฮองกงที่มีแบรนนานาชาติกวา	80	ยี่หอซึ่งตลอดทั้งปีมี
ซึ่งแทบจะสวนลดอยูอยางนอย	30%	ตลอดปี

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก	ทําใหมีอีกชื่อวา	ทาอากาศยานเช็คแลปกก	ซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตปี	1541

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง
1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง
11.	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้นบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน



15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย
ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยก
ตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง	โดยตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง
(ฮองกง	มาเกา	จูไห	เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก	ในนามของ
รานรัฐบาล	คือ	บัวหิมะ,	ผาไหม,	ไขมุก,	ใบชา,	ใยไผไหม,	หยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผล
กับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซื้อ
หรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	ราน
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน	กรณี
ตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใชจาย
เพิ่ม
17.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
18.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ

ริษทัฯจะ	ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เอมิเรตส	Economy	class	30

กิโล	/	เอมิเรตส	Business	class	40	กิโล	/	ฮองกงแอรไลน	20	กิโล	/	คาเธยแปซิฟิค	20	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่อง
บินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และหัก	ณ	ทีจ่าย	3	%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)



ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศฮองกงโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและฮองกง	เซินเจิ้น	จูไห	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง
หัวหนาทัวรและมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
หมายเหตุ	:	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย	
***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท/ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	ทานละ	1,000	บาท	/ทริป/ตอทาน	และหัวหนา

ทัวรตามความพึงพอใจ***
**	โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเป็นสําคัญ**
ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางทีมี่ความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรม

ทีพ่ัก	อาหาร	ยานพาหนะ	และสถานทีท่องเทีย่วพรอมทัง้การสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และ
เกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสีย
หายทีเ่กิดจากโรงแรมทีพ่ัก	ยานพาหนะ,	อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,
วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงครามการเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงิน
ตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเทีย่วบิน,	สายการเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิน่,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานทีเ่กีย่วของกับสถานเอกอัครราชทูต	รวม
ถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต)	ซึง่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเทีย่วทัง้ใน
หรือ	ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ	ทีร่ับ
ประกันในกรณีทีผู่รวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตาง
ประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นทีมี่การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดิน
ทาง	รวมถึงมีสิง่ผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	รายละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ี
การขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมี
เกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วันเก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท



4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
6.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทั
ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
7.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถเดิน
ทางได
8.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา				หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
9.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


