
 
 
 
 

 
GO1HKG-CX001         หนา้ 1 จาก 8 

 เท ีย่วฮอ่งกง ไหวพ้ระ เสรมิดวง เสรมิบารม ี

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 
 

 
 

 

       รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

      

 

 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทีฮ่อ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 

3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสูงบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทีส่งูทีสุ่ด 
4. ชอ้ปป้ิงสุดมนัสท์ ี ่ยา่นจมิซาจุย่ , ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 
5. เมนูพเิศษ ติม่ซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง 

 

 
      กําหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัที ่15-17, 22-24 ก.พ., 20-22, 26-28 เม.ย., 24-26 พ.ค., 07-09, 14-16 ม.ิย. 2562 17,888.- 

วนัที ่01-03, 29-31 ม.ีค. 2562 18,888.- 

วนัที ่05-07, 06-08 เม.ย., 18-20 พ.ค. 2562 20,888.- 

วนัที ่13-15 เม.ย. 2562  (วนัหยดุสงกรานต)์ 26,888.- 

วนัที ่03-05 พ.ค., 21-23 ม.ิย. 2562 19,888.- 

 

 

  
 

เร ิม่ตน้เพยีง17,888.- 



 
 
 
 
 
 

 

GO1-HKG CX001          2 จาก 8 
 

 
     เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลนัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate 
Outlet 

 

✈ X O 
PANDA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 

2. 

ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศนูยห์ยก

และสมุนไพร -วัดเจา้แม่กวนอมิ– ชอ้ปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย 
 

O O X 
PANDA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
 

3. 
ฮ่องกง -หาดรพีลสัเบย-์จุดชมววิวคิตอเรยีพคี-กรุงเทพฯ 
 

O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
กรุงเทพฯ–ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง–City Gate Outlet 
 

05.30 น. 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX700  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.10 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัส

ประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

แบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 

นาท ีจากนัน้นําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์

และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 

เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 

1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจุบนัมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่

ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจาก

เกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบั

อยู่เหนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 

34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปูปั้นเทพธดิากําลงั

ถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรปู

เทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 
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จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อยา่ง

ครบครนัตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

ฮ่องกง–วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน–Jewelry Factory–ศูนยห์ยกและสมุนไพร–วดัเจา้แม่

กวนอมิ–ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 

 
 

จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซียน  สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่

ว่ามีความศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ข ึน้ชือ่ใน

การดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพื่อ

ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีน

สมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

เกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคล

สาํคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกดิข ึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วง

ไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคมี 4

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

มาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะ

เชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

 

GO1-HKG CX001          4 จาก 8 
 

 ทา่นชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยห์ยก

และสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง  เจา้แม่กวนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่

ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่

Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  

แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่ง

เซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย     จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ 

ย่านจมิซาจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน Tsim 

Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงที่

ฮ่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ีชือ่เสยีงจาก

ทัว่ทกุมุมโลก  (อสิระอาหารคํา่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
ฮอ่งกง–หาดรพีลสัเบย–์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม)–กรุงเทพฯ 
 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

  

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรูปคู่

กบัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศสดชืน่ 

สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮ่องกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสงู 7 ชัน้ ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุ่นข ึผ้ ึง้มาดามทสุโซ ่

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮ่องกง ...จากนัน้นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้

แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีัลสเ์บย ์สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมี

นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทบัทมิและเทพเจา้แห่ง

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป 
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กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

19.50 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

*กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุงกลางเดอืนมนีาคมและกลางเดอืนพฤษภาคม 2562 โปรแกรมทวัรข์อปรบัเป็นใชร้ถโคช้แทน* 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: เทีย่วฮอ่งกง ไหวพ้ระ เสรมิดวง เสรมิบารม ี3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วันที ่15-17 กมุภาพันธ ์2562 

CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,443 

วันที ่22-24 กมุภาพันธ ์2562 

CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX709 HKGBKK 22.00-00.05+1 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,443 

วันที ่01-03 มนีาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 / 

CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

18,888 18,888 16,888 4,900 9,943 

วันที ่29-31 มนีาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 / 

CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

18,888 18,888 16,888 4,900 9,943 

วันที ่05-07 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

20,888 20,888 18,888 4,900 9,943 
 

วันที ่06-08 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX613 HKGBKK 17.55-20.00 

20,888 20,888 18,888 4,900 9,943 

วันที ่13-15 เมษายน 2562 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX613 HKGBKK 17.55-20.00 

26,888 26,888 24,888 6,000 11,443 
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วันที ่20-22 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,943 

วันที ่26-28 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,943 

วันที ่03-05 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

19,888 19,888 17,888 4,900 9,943 

วันที ่17-19 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1 

20,888 20,888 18,888 4,900 9,943 

วันที ่18-20 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

20,888 20,888 18,888 4,900 9,943 

วันที ่24-26 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,943 

วันที ่07-09 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,943 

วันที ่14-16มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,943 

วันที ่21-23 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-21.50 

19,888 19,888 17,888 6,000 10,943 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 
วันที ่13-15 เมษายน 2562  ทา่นละ 7,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการย ืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการย ืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  
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 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

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

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%   

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 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 

 


