
 

 

MFM06 มาเกา๊ ฮ่องกง 2 Night (3D2N) 
ผกูด้ายแดงขอเน้ือคู่ พกัฮ่องกง 2 คืน  

 

 



 

FD762 DMK(กรุงเทพ) – MFM(มาเก๊า) 10.05 – 13.45 

FD765 MFM(มาเก๊า) - DMK(กรุงเทพ) 19.50 – 21.35 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA (FD) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

** โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ ( ดอนเมือง ) -  มาเกา๊ – ฮ่องกง – ย่านมงกก๊ -  ย่านเลด้ี มารเ์กต็ - 
พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก                                                            (-/-/-) 

 

07.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 1-3 สายการบิน Air Asia โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 

อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก

เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศมาเก๊าไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

10.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ ) โดยสายการบนิ 

Air Asia เทีย่วบนิที่  FD 762 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิ

โดยประมาณ 2 ชัว่โมง 35 นาท ี** 

13.45  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครองพิเศษ ) (ตามเวลาทอ้งถิน่ จะ

เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 1 ชัว่โมง)  

หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮ่องกง (Hong Kong) โดยเรือเฟอรี่ ** ท่านจําเป็นตอ้งรบัสมัภาระและดูแลสมัภาระ

ผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ทุกท่าน ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China) เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใต้

ของประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น้ําจูเจยีงและทะเลจนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัใน

สกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขต

ทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจาก



 

กลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนิดจากมณฑลกวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึ่งประชากร

จํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนีแผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ** 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านมงกก๊ (Mong Kok) เป็นย่านทีพ่กัอาศยัและชอ้ปป้ิงทีห่นาแน่นทีสุ่ดในฮ่องกง ถา้คุณ

คดิวา่ทีน่ี่จะแออดัและไม่น่าเดนิ กข็อใหค้ดิใหม่ไดเ้ลย ถนนสายประวตัศิาสตรอ์าบไฟนีออนทีท่อดผา่น

บรรยากาศของความพลุกพล่านและมชีวีติชวีาของทีน่ี่นัน้ ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิง่ ไม่เพยีง

เพราะคลื่นฝงูชนทีห่ลากหลายและละลานตา แต่ยงัรวมถงึสารพดัรา้นคา้ทีข่าชอ้ปจะตอ้งตดิใจ ย่านนี้มหีนึ่งใน

ตลาดทีเ่ป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ดในฮ่องกง ย่านเลดี้ส ์มารเ์กต็  (Lady Market) และยงัมถีนนสายชอ้ปป้ิงอยู่เป็น

จํานวนมาก ซึ่งทําใหท้ีน่ี่คลา้ยคลงึกบัย่านชอ้ปป้ิงหลายแห่งทางตอนใตข้องจนี ถนนแต่ละสายจะมพี่อคา้

แม่คา้ทีข่ายสนิคา้เพยีงประเภทเดยีวเท่านัน้ ทําใหส้ะดวกต่อการเลอืกซื้อมากขึน้ ถนนบางเสน้ในมงก๊กนัน้ 

เตม็ไปดว้ยรา้นขาย ปลาทอง , ดอกไม ้, นก , รองเทา้ผา้ใบ , เครื่องใชใ้นครวั , ชดุแต่งงาน และสนิคา้เฉพาะ

บางประเภทอื่นๆ อกีนบัไม่ถว้น ทีน่ี่ คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของไดเ้กอืบทุกอย่าง ตัง้แต่ของใชใ้น

บา้นไปจนถงึอญัมณรีาคาแพง ถนนไซเยงิชอยขายอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องสําอาง และเสือ้ผา้ ถนนชาน

ตุงและถนนแดนดาสเป็นทีท่ีคุ่ณสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่และเครื่องประดบัเทรนดล์่าสุดจากญี่ปุ่ น และ

ตะวนัตก ในขณะที ่แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลลท์ีใ่หคุ้ณสามารถชอ้ปป้ิงในมงก๊กอย่างสบายๆ 

ในสายลมเยน็ของเครื่องปรบัอากาศ  

พิเศษ !! ชมโชวแ์สง สี เสียง กลางแจ้ง ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในโลก (Symphony of Lights) ไดช้ือ่วา่เป็นการ

แสดงแสงสเีสยีงกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดซึ่งบนัทกึโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบดว้ย 44 

อาคารชัน้นําทีอ่ยู่ในฝัง่ฮ่องกง และฝัง่เกาลูนการแสดงจะมกีารยงิแสง Laser และไฟต่างๆ ประกอบ

เพลง บวกกบัเวลาคํ่าๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟทีก่ระทบจากน้ําในอา่วทีม่เีรอืวิง่ผา่นไปมาเป็นฉากประกอบ

แบบธรรมชาต ิ 

คํา่            อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง 

พกัท่ี  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp


 

  

วนัท่ี 2 
เมืองฮ่องกง -  รีพลสั เบย ์–  วิคตอเรียพีค -  วดัแชกงหมิว -  วดัหวงัต้าเซียน – วดัเจ้าแม่
กวนอิมฮองฮาํ - ร้านจิวเวอร่ี –ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย                         (B/L/-
)  

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ต่ิมซาํ) 
นําท่านเดนิทางสู่ รีพลสั เบย ์(Repulse Bay) หาดทรายรูปจนัทน์เสีย้วแห่งนี้ ทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และยงัใช้
เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีูปปัน้ของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึ่งทําหน้าทีป่กป้อง
คุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่
กวนอมิแ ละเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่งเชือ่กนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายุ
เพิม่ขึน้ 3 ปี   
จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู่ วิคตอเรียพีค หรอืชือ่ทอ้งถิน่ทีเ่รยีกกนัทัว่ไปอกีแบบกค็อื เดอะ พคี โดยรถบสั 

วคิตอเรยีพคีเป็นชือ่ภูเขาทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัตกของเกาะฮ่องกง เป็นภูเขาทีท่คีวามสูงทีสุ่ดบนเกาะ และยงัเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วสุดฮติของฮ่องกง บนยอดเขาแห่งนี้ คุณจะมองเหน็ทศันียภาพทัง้หมดของเกาะฮ่องกง ชืน่

ชมกบัววิทวิทศัน์ของอ่าววคิตอเรยี อ่าวทีม่ชี ือ่เสยีงระดบัโ ลก ตกึระฟ้า และเรอืเฟอรร์ี ่เป็นจุดชมววิเมอืงที่

ยอดเยีย่มทีสุ่ด นกัท่องเทีย่วทัง้หลายนิยมมาเกบ็ภาพววิสวยๆของเมอืงฮ่องกงจากมุมสูง และเยีย่มชมแหล่ง

ท่องเทีย่วอื่น ๆ เชน่ พกีทาวเวอร ์ซึ่งในปัจจุบนั วกิตอเรยีพคีสามารถรองรบันกัท่องเทีย่วหลายลา้นคนต่อปี 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple) เป็นวดัหนึ่งทีป่ระชาชนชาวจนีให้
ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึตํานานแห่งนกัรบราชวงศซ่์ง ในสมยัทีป่ระเทศจนียงั
ไม่ไดร้วมประเทศเป็นปึกแผน่เฉกเชน่ปัจจุบนันี้ แต่ละแควน้ ต่างปกครองกนัเองและมกีารต่อสูเ้พื่อชว่งชงิ
อาณาจกัรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมวิ ศาลของท่านแชกง ซึ่งมปีระวตัเิล่าต่อกนัมาวา่ ขณะนัน้เองยงัมนีกัรบ
เอกชือ่ "แช กง" เป็นแม่ทพัปราบศกึ ทุกแควน้เขตแดนแผน่ดนิใหญ่ต่างกย็ําเกรงต่อกําลงัพลทีก่ลา้หาญใน
กองทพัของท่าน ยามทีอ่อกรบเพื่อตา้นขา้ศกึศตัรูทุกทศิทาง ทุกๆครัง้ ท่านใชส้ญัลกัษณ์รูปกงัหนั 4 ใบพดัตดิ
ไวด้า้นหน้ารถศกึนําขบวนในกองทพั เหล่าทหารกลา้ มคีวามเชือ่วา่เมื่อพกพาสญัลกัษณ์รูปกงัหนันี้ไป ณ ที่
ใดๆ กงัหนันี้จะชว่ยเสรมิสริมิงคล นําพาแต่ความโชคด ีมอีํานาจเขม้แขง็ เสรมิกําลงัใจใหแ้กก่องทพัของท่าน 
ชือ่เสยีงในการนําทพัสูศ้กึของท่านจงึเป็นตํานานมาจนทุกวนันี้ เมื่อ 300 กวา่ปีทีแ่ลว้เดมิทวีดันี้เป็นวดัเลก็ๆ 
เป็นวดัทีเ่ก่าแก่และอนุรกัษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางดา้นหลงัของเรอืนใหม่ วดัเรอืนใหม่สรา้งเสรจ็ในปี 1993 
บนเนื้อที ่50,000 ตารางฟุต ดา้นในมรีูปปัน้สูงใหญ่ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวดัแห่งนี้ ซึ่งทางดา้นขา้ง
มอีาวธุรบของทหารแบบโบราณ และมกีงัหนัอยู่หลายตวั มกีลองดา้นละตวั ประชาชนทีเ่ขา้วดัแชกงจะตอ้ง
หมุนกงัหนั หรอืทีเ่รยีกวา่ "กงัหนันําโชค" เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ  เขา้มาในชวีติ และก่อนทีท่่านจะออกจากวดั
จะตอ้งตกีลองใหเ้สยีงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัไหวพ้ระสละโสด และเสีย่ง



 

เซยีมซสีุดแม่น ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเซนทีง่ดงาม และสงบเงยีบ ใบไมใ้บหญ้า
ไดร้บัการดูแลอย่างพถิพีถินั วดัจนีขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝัง่แผน่ดนิใหญ่) อยู่ถนน
หวงัตา้เซยีน ย่านชกัอนั ประเทศฮ่องกง ซึ่งวดัแห่งนี้เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้จนีหลายองคอ์ย่างเทพเจา้
หลกัของวดัคอืเทพหวงัตา้เซยีน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรกัจากเทพเจ้าองค์
น้ีแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินมาข้างๆ ซ่ึงจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือเทพเจ้าหยก
โหลว เป็นรูปปัน้สทีองมเีสีย้วพระจนัทรอ์ยู่ดา้นหลงัประทบัอยู่ ซึ่งชาวจนีตอ้งมาขอพรความรกักนัทีน่ี่ โดย
การขอพรกบัเทพเจา้องคน์ี้ตอ้งใชด้า้ยแดงผูน้ิ้วเอาไวไ้ม่ใหห้ลุดระหวา่งพธิ ี

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ห่านย่าง 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ (Hung Hom Kwun Yum Temple) เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกง
สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เป็นหนึ่งในวดัทีช่าวฮ่องกงนัน้เลื่อมใสกนัมาก ดว้ยความทีเ่จา้แม่กวนอมินัน้เป็นเทพ
เจา้แห่งความเมตตา ฉะนัน้เมื่อใครมทีุกขร์อ้นอะไรกม็กัจะมากราบไหวข้อพรใหเ้จา้แม่นัน้ชว่ยเหลอื นอกเสยี
จากนี้ทีน่ี่ยงัขึน้ชือ่ในเรื่องเซยีมซทีีแ่ม่นมาก และ ยงัมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย โดยคนส่วน
ใหญ่จะนิยมไปในเทศกาลตรุษจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งทางวดัจะจําหน่ายอุปกรณ์สําหรบั
เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้กใ็หนํ้าซองแดงมาวนเหนือกระถางธูป
หน้าองคเ์จา้แม่กวนอมิตามเขม็นาฬกิา 3 รอบ และเกบ็ซองแดงนัน้ไวซ้ึ่งภายในซองจะมจีํานวนเงนิทีท่างวดั
จะเขยีนไวม้ากน้อยแลว้แต่โชคถา้หากเราประสพความสําเรจ็เมื่อมโีอกาสไปฮ่องกงอกีกค็่อยกลบัไปทําบุญ 
ชว่งเทศกาลตรุษจนีจะมชีาวฮ่องกงและนกัท่องเทีย่วไปสกัการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก 

 นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานเครื่องประดบั (Jewelry Factory) เพื่อเลอืกซื้อเครื่องประดบัทีส่วยงาม ไม่เหมอืน

ใคร เป็นของฝากไปใหค้นทีท่่านรกั หรอืเลอืกซื้อเป็นสําหรบัเสรมิดวงชะตาของตวัท่านเอง ซึ่งมลีกัษณะ

สวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกงัหนัลมทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ิยมกนัทัว่โลก ทีถ่อืกําเนิดขึน้ทีน่ี่  

นําท่านเดนิทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้โอท๊อปขึน้ชือ่ของเมอืงจนี 

 จากนัน้เดนิทางสู่  ถนนนาธาน (Nathan Road) ใหท้่านเตม็อิม่กบัการชอ้ปป้ิงย่าน จิมซาจุ่ย  (Tsim Sha 
Tsui) มกัจะตัง้ตน้กนัที่  สถานีจมิซาจุ่ยมรีา้นขายของทัง้ เครื่องหนงั  , เครื่องกฬีา  , เครื่องใชไ้ฟฟ้า  , กลอ้ง 
ถ่ายรูป ฯลฯ  และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮ่องกงอยู่ดว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซ้อนมากมายมี  
Shopping Complex ขนาดใหญ่ชือ่  Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมี
ทางเชือ่มตดิต่อสามารถเดนิทะลุถงึ กนัได ้

คํา่            อิสระอาหารคํา่เพ่ือความสะดวกในการชอ๊ปป้ิง  
พกัท่ี  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า  

 

  

 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/


 

 

 

วนัท่ี 3 
       เมืองมาเกา๊ - วดัอาม่า – วดักวนไท -  ซากโบสถเ์ซนต์ปอล  -  จตุรสัเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  
       - เดอะ ปาริเซียน มาเกา๊ –- สนามบินมาเกา๊ – กรงุเทพ ฯ (ดอนเมือง)                                       (B/L/-)    

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (ต่ิมซาํ)  

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองมาเกา๊ (Macau) โดยเรือเฟอรี่ ผา่น ท่าเรือฮ่องกง – มาเกา๊ ** ทุกท่านจําเป็นตอ้ง
รบัผดิชอบสมัภาระและดูแลทรพัยส์นิส่วนตวัผา่นด่านดว้ยตวัท่านเอง ** (หรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรฐัประชาชนจนี (Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China) 
เป็นเขตปกครองตนเองรมิฝัง่ทางใตข้องประเทศจนี ในทางภูมศิาสตรม์สีามเหลีย่มปากแม่น้ําจูเจยีงและทะเล
จนีใตโ้อบรอบ ฮ่องกงเป็นทีรู่จ้กัในสกายไลน์ (skyline) ขยายและท่าเรอืธรรมชาตลิกึ มเีนื้อที ่1,104 กม. และ
ประชากรกวา่เจด็ลา้นคน เป็นเขตทีม่ปีระชากรอยู่อาศยัหนาแน่นทีสุ่ดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 
93.6% มเีชือ้ชาตจินี และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น ประชากรส่วนใหญ่ทีพู่ดภาษากวางตุง้ของฮ่องกงกําเนิดจาก
มณฑลกวางตุง้ทีอ่ยู่ตดิ ซึ่งประชากรจํานวนมากหนีสงครามและการปกครองระบอบคอมมวินิสตใ์นจนี
แผน่ดนิใหญ่ตัง้แต่ครสิตท์ศวรรษ 1930 ** ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง **  
นําท่านเดนิทางสู่ วดัอาม่า หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ วดัม่ากอ๊ก (A-Ma Temple) เป็นวดัเก่าแก่ทีสุ่ดในมาเก๊า  คํา
วา่ "อาม่า" นี้ เป็นทีม่าของคําวา่ "มาเก๊า" ในปัจจุบนั สบืเนื่องมาจาก เมื่อนกัเดนิทางชาวโปรตุเกส เดนิทาง
มาขึน้ฝัง่ทีม่าเก๊าตรงบรเิวณวดันี้ แลว้ไดถ้ามกบัชาวบา้นวา่เกาะนี้ชือ่วา่อะไร ชาวบา้นตอบไปวา่ "ม่าก๊อก " 
ชาวโปรตุเกสจงึเรยีกประเทศนี้เรื่อยมา จนสุดทา้ย กลายเป็นมาเก๊านี่เอง  วดัอาม่าเป็น 1 ใน 3 วดัทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในมาเก๊า และนบัวา่เป็นวดัดงัในมาเก๊าทีผู่ค้นนิยมมากราบไหวก้นัมากทีสุ่ด สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1488 อกีทัง้วดัอาม่าแห่งนี้ยงัไดร้บัการบนัทกึจากองคก์ร UNESCO  ใหเ้ป็น 1 ในมรดกโลกอกี
ดว้ย ภายในวดัมอีงคอ์าม่าหรอืเจา้แม่ทบัทมิเป็นองคป์ระธาน นิยมมาขอพรเพื่อเป็นสริมิงคลใหก้บัตวัเองและ
ครอบครวัโดยบูชาดว้ยธูปขด- เทยีน หรอืเทยีนดอ กบวัคู่เพื่อขอพรเรื่องคู่ครอง- คนรกั ภายในวดัมกีอ้นหนิ
ขนาดใหญ่แกะสลกัเป็นรูปปเรอืสําเภาโบราณ เชือ่กนัวา่หากพกธนบตัรทีนํ่าไปลูบกบัภาพจําลองเรอืแกะสลกั
บนหนิแลว้จะมโีชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา ผา่นชม รปูปัน้เจ้าแม่กวนอิม  (Kun Iam Statue) ตัง้อยู่กลาง
ทะเลบรเิวณ Outer Harbour ทางใตข้องฝัง่มาเก๊า เป็นรูปปัน้ยนืสูง 20 เมตร บนฐานดอกบวัอกี 4 เมตร ยื่น
ออกไปทางทะเลเป็นระยะทาง 60 เมตร เป็นรูปปัน้ทองสํารดิมรีูปแบบทีผ่สมกนัระหวา่งจนีและยุโรป จนเป็น
หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วหลกัของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสญัญลกัษ ณ์ของมาเก๊า บรเิวณ
ฐานดอกบวัของรูปปัน้เจา้แม่กวนอมิจะเป็นสถานทีจ่ดันิทรรศการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเจา้แม่กวนอมิ เทพแห่ง
ความเมตตา , ศาสนาพุทธ และศาสนาเต๋า นอกจากนี้ยงัวา่กนัวา่เป็นรูปปัน้เจา้แม่กวนอมิเพยีงแห่งเดยีวใน
โลกทีไ่ม่ไดห้นัหน้าออกทะเล นําท่านเดนิทางสู่ วดักวนไท (Kuan Tai Temple) วดักวนไทวดัทีย่งัคงไดร้บั
ความนิยมจากนกัธุรกจิหรอืคนทํามาคา้ขายทีน่ิยมมาขอพรใหก้จิการของตนไม่ถูกเอารดัเอาเปรยีบหรอืโดน
โกง ต่างฝ่ายต่างสื่อสตัวจ์รงิใจต่อกนั เพื่อใหท้ํามาคา้ขึน้ รํ่ารวยเงนิทองไหลมาเทมา หรอืถา้อยากมลีูกน้องบ



 

รวิานด ีชว่ยส่งเสรมิใหก้ารงานประสบความสําเรจ็ กต็อ้งไม่ลมืทีจ่ะไหวข้อพรจากองคม์า้เซก็เธาว ์มา้คู่ใจของ
องคก์วนอูทีช่ว่ยเสรมิส่งบารมขีองผูเ้ป็นเจา้นายดว้ยเชน่กนั ดงัคํากล่าวของชาวจนีทีว่า่ "เมื่อมา้มาถงึ ทุก
อย่างสําเรจ็" ภายในวดักวนไทจะมอีงคก์วนอูประทบัอยู่ทัง้หมด 3 ปางดว้ยกนั ไดแ้ก่  
- ปางนกัรบ (องคป์ระธานตรงกลาง) กลา้หาญ เดด็เดีย่ว เหมาะแก่การสกัการะสําหรบัผูท้ีม่อีาชพีเป็นทหาร  

- ปางพ่อคา้ (องคซ์้าย) มอืถอืทองคํา โชคลาภ มัง่ม ีเหมาะแก่การสกัการะสําหรบัผูท้ีม่อีาชพีเป็นพ่อคา้ นกั

ธุรกจิ ทํากจิการส่วนตวั  

- ปางบุ๋นเชยีง (องคข์วา) มอืถอืคําภรี ์มคีวามรู ้วชิาการ ไหวพรบิด ีเหมาะแก่การสกัการะสําหรบัผูท้ีม่อีาชพี

เป็นครูบาอาจารย ์ขา้ราชการ 

นําท่านเดนิทางสู่ ซากโบสถเ์ซนต์ปอล  (Ruins of St. Paul) เป็นซากโบสถ์คาทอลกิ ในเขตซานตูอนัโต

นีโอ มาเก๊า  ประเทศจนี (เขตการปกครองพเิศษ ) ซึ่งถูกไฟไหมแ้ละพายุไตฝุ้่ นถล่มในชว่งปี ค .ศ. 1835 จน

เหลอืเพยีงซาก ประตู เดมิเคยเป็นโบสถส์ําคญัของมาเก๊า ก่อสรา้งเมื่อปี ค .ศ. 1602 ถงึ 1640 โดยคณะเย

สุอติ ในสมยันัน้ เป็นหนึ่งในโบสถค์าทอลกิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  

แวะ ร้านขายของฝาก ทุกท่านสามารถแวะซื้อขนมขึน้ชือ่และของฝากหมูแผน่ หมูฝอยไดจ้ากทีน่ี่ หมูแผน่รส

ต่างๆ และเบอเกอรี ่เนื่องจากมาเก๊าเป็นเมอืงทีร่วมเอาวฒันธรรมตะวนัจนีและโปรตุเกสเขา้ดว้ยกนั อาหาร

และขนมต่างๆจงึไดม้รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ นิยมซื้อกลบัไปเป็นของฝากกนัหลายอย่าง 

เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่  เดอะ เวนีเชียน มาเกา๊  (The Venetian Macau) เป็นชือ่ โรงแรมหรูในมาเก๊า  ภายในมี

หอ้งพกัรบัรองหลายพนัหอ้ง มหีอ้งคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ใหบ้รกิาร และมคีาสโินทีน่กัพนนัและนกัท่องเทีย่ว

ระดบัไฮโซมาเล่นกนัเพื่อความสนุกสนาน มากกวา่เล่นเพื่อผลาญทรพัยเ์ชงิอบายมุข ตลอดจนมแีหล่งจบัจ่าย

ระดบัโลกรวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั และยงัมี เรอืกอนโดล่า บรกิารสําหรบัผูต้อ้งการล่องเรอืในบรรยากาศ เวนิส  

ประเทศอติาลี ่แบบจําลองดว้ยเชน่กนั ในส่วนทีเ่ป็นตวัตกึ ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมและคาสโินนัน้ มพีืน้ทีม่าก

ถงึ 980,000 ตารางเมตร สูง 40 ชัน้ จนไดร้บัการบนัทกึสถติวิา่เป็นโรงแรม ทีต่ ัง้อยู่แบบเดีย่วๆทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

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%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%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%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA


 

เอเชยี และยงัเป็นอาคารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็น อนัดบั 6 ของโลกอกีดว้ย ภายในตวัอาคารทัง้หมด ถูก

ออกแบบตามสไตลอ์ติาเลยีน และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คงหนีไม่พน้บนเพดาน ทีว่าดลวดลวยเอาไวอ้ย่างวจิติร

บรรจง สําหรบัพืน้ที ่ทีแ่บ่งเป็นคาสโินนัน้ มมีากถงึ 50,700 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ๆ คอื Golden 

Fish , Imperial House , Red Dragon และ Phoenix พรอ้มกบัเครื่อง Slot Machines อกีกวา่ 3,400 เครื่อง 

และโต๊ะเล่นการพนนัอกี 900 โต๊ะ อกีทัง้ ยงัมหีอ้งโถงขนาดใหญ่ ทีม่ทีีน่ัง่มากถงึ 15,000 ทีน่ัง่ ไวส้ําหรบัการ

จดังานพเิศษ เชน่ การจดักฬีาชกมวยนดัพเิศษต่างๆ และการแขง่ขนับาสเกต็บอล  เป็นตน้  และถา้ใครทีร่กั

การชอ้ปป้ิงนัน้ การมาเยอืนเวเนเชยีน มาเก๊า คงกลายเป็นสวรรคไ์ปเลยทเีดยีว เพราะทีน่ี่ไดจ้ดัแบ่งพืน้ทีใ่ห้

นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงมากถงึ 150,000 ตางรางเมตร ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้แบรนดเ์นม กวา่ 350 รา้น ทีต่ ัง้

อยู่รายรอบของแกรนด ์คาเ นล ซึ่งจําลองแบบมาจากเมอืงเวนิส  ประเทศอติาล ีพรอ้มกบัเรอืกอนโดลา

มากกวา่ 50 ลํา สําหรบันกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการล่องเรอืชมความสวยงามของเวเนเชยีน มาเก๊าแบบเตม็ๆ โดย

เรอืกอนโดลาเหล่านี้ จะล่องไปตามคลอง 3 คลอง ทีอ่ยู่ภายในอาคาร และมทีางออกเชือ่มกบัทะเลสาบดา้น

นอกอกีดว้ย และทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดในย่านชอ็ปป้ิงนี้ คงหนีไม่พน้เพดานสฟ้ีาสดใส ทีถู่กเพนทเ์ป็นลวดลายของ

กอ้นเมฆน้อยใหญ่ จนทําใหค้นทีเ่ดนิชอ้ปป้ิงอยู่นัน้ ลมืวนัลมืคนืกนัไปเลยทเีดยีว (ยงัไม่รวมค่าล่องเรอืกอนโด

ล่า ประมาณ 120 เหรยีญมาเก๊า และ บรกิารเสรมิอื่นๆ ทัง้นี้ข ึน้อยู่ กบัระดบัการใหบ้รกิารทีท่่านตอ้งการ 

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีห่วัหน้าทวัร์ ) บรเิวณเดยีวกนั จะเป็น  เดอะ ปารีเชียง มาเกา๊  (The Parisian 

Macao) หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ หอไอเฟลแห่งเมอืงมาเก๊า ทีน่ี่จําลองหอไอเฟลจากเมอืงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส มาตัง้ไวท้ีห่น้าโรงแรม  ซึ่งมขีนาดเลก็กวา่ของจรงิประมาณ 1 เท่า ความสูงเทยีบไดก้บัตกึ 33 ชัน้ 

บนหอไอเฟลแห่งนี้ มรีา้นอาหารสุดหรู และ จุดชมววิอยู่ เปิดตวัเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเฉลมิฉลอง ปี 2017 

ทีน่ี่มหีอ้งพกัสูงสุดถงึ 3,000 หอ้ง ไม่รวมส่วนต่างๆ ของโรงแรมตัง้ แต่สปา Health Club สระวา่ยน้ํา คาสโิน 

และโรงละครขนาดความจุถงึ 1,200 ทีน่ัง่ ตกแต่งอย่างหรูหราลงตวัสไตลอ์ติาเลยีน สมกบัเป็นโรงแรมคาสโิน

ทีแ่ทจ้รงิ โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมอืงคลาสสคิตลอดกาลทีข่ ึน้ชือ่ดา้นความ

งดงามทางสถาปัตยกรรมและสิง่ปลูกสรา้งชือ่กอ้งโลกอย่างหอไอเฟล โดยเราจะตอ้งไปซื้อตัว๋ทีช่ ัน้ 5 ในรา้น

ขายของทีร่ะลกึ Shop 550 (ยงัไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์โดยจะมคี่าใชจ้่ายในการชึน้ไปชมววิในชัน้ต่างๆ ดงันี้ 

Weekdays ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37 ผูใ้หญ่ราคา 168 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 138 MOP ตัว๋ชม

ววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 98 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 68 MOP Weekends (เสาร ์ , อาทติย ์

และวนัหยุด) ตัว๋ชมววิในชัน้ 7 และ 37  ผูใ้หญ่ราคา 188 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 158 MOP ตัว๋

ชมววิในชัน้ 7 เท่านัน้ ผูใ้หญ่ราคา 118 MOP , เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี ราคา 88 MOP)  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ มาเกา๊ ประเทศจีน (เขตการปกครอง

พิเศษ) 



 

19.50  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบนิ Air Asia 

เทีย่วบนิที ่FD 765 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

ขึน้เครื่องบนิ หรอื ท่านสามารถเลอืกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 2 

ชัว่โมง 45 นาท ี** 

21.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทบัใจ 

 

   

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวั

ท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา ผูใ้หญ ่

ทา่นละ (พกั 1 

หอ้ง 2 ทา่น) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่(เด็กต า่

กวา่18มเีตยีง) 

หอ้งพกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

 

เดอืนตลุาคม 2561 

 

19 - 21 ตลุาคม 2561 15,900 15,900 5,000 9,900 

เดอืนพฤศจกิายน 2561 

04 – 06 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 



 

 

 
** อตัราค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 

1,500 บาท / ทริป / ต่อลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ 
วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 

 

** ราคาเดก็อายตุํา่กว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทวัร ์ 

100 USD กรณุาติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ   ** 

**พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง ต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือนขึน้ไป!!!** 

11 – 13 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

18 – 20 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

25 – 27 พฤศจกิายน 2561 13,900 13,900 4,000 8,999 

 

เดอืนธนัวาคม 2561 

02 – 04 ธนัวาคม 2561 14,900 14,900 4,500 9,900 

09 - 11 ธนัวาคม 2561 16,900 16,900 4,500 9,900 

14-16 ธนัวาคม 2561 15,900 15,900 4,500 9,900 

16 - 18 ธนัวาคม 2561 14,900 14,900 4,500 9,900 

21 - 23 ธนัวาคม 2561 15,900 15,900 4,500 9,900 

23 - 25 ธนัวาคม 2561 16,900 16,900 5,000 10,900 

30 ธนัวาคม – 1 มกราคม 62 22,900 22,900 6,000 14,900 

31 ธนัวาคม – 2 มกราคม 62 22,900 22,900 6,000 14,900 

 

เดอืนมกราคม 2562 

01 – 03 มกราคม 2562 19,900 19,900 5,000 11,999 



 

 
** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั หรือ กรุป๊เหมา ท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ูธรุกิจขายตรง ขายเครื่องสาํอางค ์

หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี เพ่ือแจ้งรายละเอียด โดย
ละเอียด เพ่ือเสนอราคาใหม่ทุกครัง้ ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่สไ์ด้ กรณีท่ีโปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปและกลบัพรอ้มคณะ ตามรายการทีร่ะบุ ช ัน้ Economy Classรวมถงึค่าภาษสีนามบนิและค่าภาษี

น้ํามนัทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิใบใหญ่ ตามเงื่อนไขทีท่างบรษิทั กบั สายการบนิ Air 

Asia คอื อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรมั เท่านัน้ และ 

สมัภาระทีถ่อืขึน้เครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั เท่านัน้ 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามทีร่ายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ําใหโ้รงแรมตามกําหนดการณ์เตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทน โดยอา้งองิตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ (กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 



 

× ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ  มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ทัง้น้ีท่าน

สามารถให้มากกว่าน้ีได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํ จาํนวน 10,000 บาท และ

ตดัทีน่ัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้ง

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ ์

ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  

 เมื่อท่านชาํระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลกัฐานการชาํระเงนิ พรอ้มระบุชือ่ผูจ้อง โปรแกรมที่

เดนิทาง , พเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง , พนกังานขาย มาทางแฟกซ์ , อเีมล หรอื ไลน์ ทีท่่านสะดวก 

 ส่งรายชือ่สํารองทีน่ัง่ ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง

ครบถว้นชดัเจน พาสปอรต์จะต้องมีอายคุงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย  และ

จะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมอืชือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วโปรแกรมใด , พเีรยีด

วนัเดนิทาง , ในคณะของท่านมใีครบา้ง ,ระบุชือ่คู่พกัของท่าน (ในกรณทีีท่่านเดนิทางมากกวา่ 2 ท่าน), เบอร์

โทรศพัทท์ีส่ะดวกใหต้ดิต่อ กรณทีีท่่านไม่ส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง หน้าแรกทีม่รีูปถ่าย และ ขอ้มูลผูเ้ดนิทาง 

ครบถว้นชดัเจนมาใหท้างบรษิทัฯ ไม่วา่กรณใีดๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิหรือ บตัรเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 

ใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

                ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกวา่ 45 วนั ก่อนเดนิทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 



 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมด

ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่

นกัท่องเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั 

ก่อนออนออกเดินทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ

ของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง ) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 กรณีในราคาทวัรพิ์เศษ (Promotion) หากทาํการจองและชาํระเงินมาแล้ว ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

 เง่ือนไขการยกเลิ กการจอง เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิ เป็นตัว๋เครื่องบนิชนิดราคาพเิศษ (กรุ๊ป) ราคาตัว๋เครื่องบนิ

โปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์าํระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณ ี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง  และทางบรษิทัไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ Refund ได ้หมายถงึ 

เรยีกเงนิคนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจําเป็นจะตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  

 กรณีท่ีท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ 

ภยัธรรมชาตวิาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว 

ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไ ม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่านในกรณี

ดงัน้ี 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคน

เขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

- กรณทีีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

- กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พํานกัอยู่ในประเทศไทย 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะเดินทางจาํเป็นต้องมีขึน้ตํา่ 15 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุก

ท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทาง

ตามความประสงคต์่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิท างไปในพเีรยีดวนัอื่น

ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอน

เฟิรม์ลางาน  

 ในกรณีท่ี ต้องทาํ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ีประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุป๊) 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง 

, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วฮ่องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ่องกง สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมั คคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางทุกท่าน จะตอ้งมอีายุคงเหลอือย่างน้อย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

ถงึประเทศไทย และจะตอ้งมหีน้าวา่งอย่างน้อย 2 หน้า สําหรบัประทบัตราทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  

 กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านชาํระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายกา รบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

หรือ พาสปอรต์ของท่านชาํรดุ เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางสายการ บนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้  ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชีาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้

มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ย



 

แลว้ กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็น

สําคญั 

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หาก

ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

 เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิกําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด  

 ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้

หอ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม  

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้

ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทัจะคํานึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสําคญั 

 หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 ขอสง วนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , 

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  



 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

 มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั  ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใดๆ  ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 

 กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หาก

มทีางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด  

 บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนั โดยเริม่แจกในวนัที ่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัสุดทา้ย ของการ

เดนิทาง ยกเวน้วนัอสิระจะไม่มน้ํีาดื่มแจก 

 

** เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


