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 สงกรานต-์ฮอ่งกง-มาเกา๊-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX)  

4 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

 รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• พกัฮอ่งกง 3 คนื  สบาย สบาย
•ขา้มสะพานขา้มทะเลทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

•ไหวพ้ระวดัดงัฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
•สนุกกบัการชอ้ปป้ิงฮอ่งกง ยา่นถนนนาธาน, มาเกา๊ เวเนเชีย่น 
•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ติม่ซํา กบัโจก๊ละมนุลิน้  
•ถา่ยรปูกบับรรยากาศลาสเวกสัเอเซยี ที ่VENETIAN RESORT HOTEL  

 
 
 

เร ิม่เพยีง27,888.- 
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      กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่14-17 เม.ย. 2562                   27,888.- 

 
 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฮ่องกง–หาดรพีัลสเ์บย–์วคิตอเรยี

พคี (จุดก ึง่กลางเขา)  
✈ O O 

Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2. 
ศนูยห์ยกและสมุนไพร –รา้นจวิเวอรร์ี–่วัดแชกงหมวิ–หวังตา้เซยีน–

อสิระชอ้ปป้ิงย่านนาธาน  
O O X 

Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

3. 
ฮ่องกง–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–โบสถเ์ซ็นตป์อล–เซนาโดส้

แควร–์รา้นขนม–วัดอามา่–ฮ่องกง 
O O X 

Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

4. 
ฮ่องกง–อสิระเต็มวัน–สนามบนิฮ่องกง–กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ 
X X ✈ 

 
 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ –ฮอ่งกง–หาดรพีลัสเ์บย–์วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) 

04.00 น. 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.40 น. ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX616 

10.25 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เชค็ แล็บ กอ๊ก) (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ชัว่โมง) นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยู่

บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่

เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงั

ระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีัลสเ์บย ์สรา้งข ึน้ในปี 

ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้

แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป… 

นําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จุดก ึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงู
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บนเกาะฮ่องกง สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร–รา้นจวิเวอรร์ ี–่วดัแชกงหมวิ–หวงัตา้เซยีน–อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิข ึน้

ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหาก

ไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคที่

ตัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ 

ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปให ้
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หมด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิ

จะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ

นําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน ...จากนัน้นําทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่

อุทศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพ

เจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของ

ฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพือ่ขอพร

ตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัย

โบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนั้นใหท้่านอสิระกับการเดนิเทีย่วสมัผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรือ 

ศนูยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsuiทีม่ีรา้นคา้

แบรนดด์ังกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอีกเกอืบ 50 รา้น หรือ ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับสนิคา้

หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมุมโลก   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 

 

ฮอ่งกง–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–โบสถเ์ซ็นตป์อล–เซนาโดส้แควร–์รา้นขนม– 
วดัอามา่–ฮอ่งกง 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูม่าเกา๊โดยรถโคช้ (รถสาธารณะ)  สะพานขา้มทะเลยาวทีส่ดุในโลก (ใชเ้วลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง) “มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแค่

หมู่บา้นเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้

ศตวรรษที ่16 ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมุทรแถบนี้เพือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณา

นคิมอยู่ในแถบนี้ทีส่าํคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปวัฒนธรรมของชาตติะวันตกเขา้มาอย่างมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่ง

วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตวัจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยุโรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยู่ใน

เขตมณฑลกวางตุง้บนชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสามเหลีย่มปากแมน้ํ่าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิม

ของโปรตเุกสนานถงึ 400 ปี จนกระทัง่วันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บั

สาธารณรฐัประชาชนจนี นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอย่างสมบูรณ์แตย่ังคง

สภาพทางการเมอืงการปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ...นําทา่นนมัสการ เจา้แมก่วนอมิรมิ

ทะเล รูปองคเ์จา้แมก่วนอมิสาํฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์
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ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี จากนัน้นําทา่นสูโ่บสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์กา่แกซ่ ึง่มี

ความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกใน

ดนิแดนตะวนัออกไกล ตอ่มาในปีค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ย่างรนุแรงทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีง

บานประตแูละบันไดทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่ง่างามย่านการคา้สาํคญัของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอร ์

พอยทม์าเกา๊ ซ ึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรม

สไตลโ์ปรตเุกส อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม วดัอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แม่ทบัทมิที ่วดัอามา่ ซ ึง่เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ สาํหรับ

นักทอ่งเทีย่วสาํหรับวดัแห่งนีต้ัง้อยู่ใกลก้บัทะเล ภายในวัดดแูลว้กแ็ปลกตาดเีพราะว่ามกีารกอ่สรา้งกนัแบบ

ลดหลัน่กนัไปตามพืน้ทีท่ีอํ่านวย เนือ่งจากสถานทีแ่ห่งนี้ตัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตกูจ็ะพบกบัศาล

ของเจา้แม่ทบัทมิตัง้อยู่ ...นอกจากนัน้ก็ยังม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพุทธเซนิเจา้ชานหลนิ

และยังมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แม่ทบัทมิ ...จากนัน้นําทา่นแวะ

ซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อสาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่... 

 

 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูฮ่่องกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

(ข ึน้กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

คํา่      รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่4: 
อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้บตัรเสรมิฮอ่งกงดสินยแ์ลนด–์สนามบนิฮอ่งกง (เช็ค แล็บ กอ๊ก) –  
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 
 อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนัตามอธัยาศยั หรอื ซือ้บตัรเสรมิฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,350 บาท 

/ เด็ก 1,750 บาท ราคานี้เป็นราคาบัตรเขา้ฮ่องกงดสินียแ์ลนดเ์ทา่นัน้ ไม่รวมคา่รถไฟ คา่รถโคช้ ไกด ์หัวหนา้

ทวัรใ์นการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]  

 

ดนิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินียแ์ลนด ์แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที ่5 
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ของดสินียแ์ลนดท์ัว่โลก เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดบั

โลกทีถ่กูเนรมติขึน้บนเกาะลนัเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปร ิน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ีผู่เ้ขา้ชมจะไดพ้บกบัเจา้

หญงิดสินียใ์นสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตวันอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินียท์ีต่นชืน่ชอบดว้ยเชน่กนั  

และ เครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุของ ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทมูอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของเครือ่ง

เลน่ธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินีย ์Iron Man Experience ไดร้วมสว่นสาํคญัตา่งๆทีส่มบูรณ์แบบของฮ่องกงดว้ย

การจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ืน่ๆทีทํ่าให ้คณุไดส้มัผัสเรือ่งราว

การสูร้บของมารเ์วลกบักองกําลงัทีช่ัว่รา้ยของไฮดรา! และโซนอืน่ๆอกีมากมาย 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้ กลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง (เชค็ แล็บ กอ๊ก) 

21.35 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการคาเธ่ยแ์ปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX617 

23.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

โปรแกรม: สงกรานต-์ฮอ่งกง-มาเกา๊-สะพานขา้มทะเลทีย่าวทีส่ดุในโลก 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (CX)  

4 วนั 3 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที:่ 14-17 เมษายน 

2562              
27,888 27,888 25,888 

 
7,000 

 
14,088 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 

 
 

หมายเหต ุ: 

1.สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการย ืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถแนะนํา

การย ืน่วซีา่ได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แต่

ความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

a. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
b. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

9. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

10. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
11. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
12. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
13. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

14. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 

เนียมในการมดัจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


