
 
 
 
 

 
GO1HKG-TG001         หนา้ 1 จาก 6 

สงกรานต ์พาฟิน อนิ ฮอ่งกง  

4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย TG 

 
 

 

                                                                                                                                    รายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบนิ 

    

1. สบาย สบาย พกัฮอ่งกง 3 คนื 
2. ไหว้พระขอพรที่วดัแชกง วดัหวงัตา้เซยีนและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย์ 
3. อสิระช้อปป้ิงแหลง่ช้อปป้ิงชื่อดงั บนเกาะฮอ่งกง 

4. สมัผสัวิว360 องศา น ัง่กระเช้านองปิง ไหว้องคพ์ระใหญ ่ 
5. เมนูพเิศษ ติม่ซ าตน้ต าหรบั ,หา่นย่าง 

 

      ก าหนดการเดนิทาง 

 
วนัท ี ่13-16 เมษายน 2562 29,888.- 

เริม่ตน้เพยีง29,888.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
ค ่า  

1. 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วคิตอเรยีพีค – เจา้แม่กวนอมิ ณ หาด
รพีลัสเบย์ 

✈ O O 

PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 

2. 
ฮ่องกง – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง – 
วัดหวังตา้เซยีน – อสิระชอ้งป้ิงย่านจมิซ่าจุ่ย   

O O X 

PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 

3. อสิระเต็มวัน หรอืเลอืกซือ้บัตรเสรมิฮ่องกงดสินย์แลนด ์ X X X 

PANDA HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

 

4. 
ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา+กระเชา้นองปิง 360  – ชอ้งป้ิง City 
Gate Outlet Mall – กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – วิคตอเรยีพคี  – เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย์ 

05.00 น. 
พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ท ี ่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับทา่น 

08.00 น. ออกเดนิทางสู่ ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิท ีTG600  (มบีริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

11.45 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ ทางออก EXIT B 

กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่

กับววิทวิทัศนข์องตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิท ีสู่งท ีสุ่ด และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น 

สามารถชมทัศนยีภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ไดท้ัง้เกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสูง

ในฮ่องกง ยอดเขาทีสู่ง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ 

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปป้ิงทีสู่งท ีสุ่ดในฮ่องกง ...จากนัน้นําท่านนมัสการขอพรจากเจา้

แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเท ีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่ง

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป 

ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่ 2: 
ฮอ่งกง – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน –  

อสิระช้องป้ิงย่านจมิซา่จุย่   

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

ท่านชมโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น Jewelry Factory จากนัน้นําท่านสู่ ศูนย์หยก

และสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมุนไพรทีไ่ดรั้บการการันตคุีณภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ท ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัด

แชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนือ่งจากมเีหตุการณ์จลาจล

เกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ําวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอื

ว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนํา

โชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน 

โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี

ออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทาง

ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ช่ัวรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป

จากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน ...จากนัน้นําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและ

กลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดัง

ทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสักการะ

เพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัด

จนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม …จากนัน้ใหท้่านอสิระกบัการเดนิเท ีย่ว

สัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรอื ศูนย์การคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY 

หา้งสรรพสนิคา้ท ีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดดั์งกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกี

เกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, 

TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE 

รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ท ีม่ชีือ่เสยีงจากทั่วทุกมุมโลก   

ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

วนัที่ 3: 

 
อิสระเต็มวนั หรอืเลือกซือ้บตัรเสรมิฮอ่งกงดสินยแ์ลนด ์
 

 อิสระรบัประทานอาหารเชา้ กลางวนัและค ่า ตามอธัยาศยั 
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อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนัตามอธัยาศยั หรอื ซื้อบตัรสรมิฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์เพิ่มผูใ้หญ่ท่านละ 2,350 บาท / 

เด็ก 1,750 บาท ราคานีเ้ป็นราคาบัตรเขา้ฮ่องกงดสินยี์แลนดเ์ท่านัน้ ไม่รวมค่ารถไฟ ค่ารถโคช้ ไกด ์หัวหนา้

ทัวรใ์นการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]  

 

ดนิแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดสินยี์แลนด ์แห่งนีเ้ป็นสวนสนุกแห่งที ่5 

ของดสินยี์แลนดท์ั่วโลก เพียบพรอ้มดว้ยกจิกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรท์ระดับ

โลกทีถู่กเนรมติขึน้บนเกาะลันเตา เปิดใหม!่!  รอยลั ปริน้เซส การเ์ดน้ สถานทีท่ ีผู่เ้ขา้ชมจะไดพ้บกับเจา้

หญงิดสินยี์ในสวนทีง่ดงาม ในขณะทีแ่ขกตัวนอ้ยเองไดแ้ปลงโฉมเป็นเจา้หญงิดสินยี์ท ีต่นชืน่ชอบดว้ยเช่นกัน  

และ เครือ่งเล่นใหมล่่าสุดของ ฮ่องกงดสินยีแ์ลนด ์อยู่ในโซน ทูมอรโ์รวแ์ลนดค์รัง้แรกของเครือ่ง

เล่นธมีมารเ์วลนสวนสนุกดสินยี์ Iron Man Experience ไดร้วมส่วนสําคัญต่างๆทีส่มบูรณ์แบบของฮ่องกงดว้ย

การจําลองการบนิ ฉายภาพ 3มติ ิเสยีงเซอรร์าวดแ์ละสเปเชีย่ลเอฟเฟ็กตอ์ ืน่ๆท ีท่ําให ้คุณไดสั้มผัสเรือ่งราว

การสูร้บของมารเ์วลกับกองกําลังทีช่ั่วรา้ยของไฮดรา! และโซนอืน่ๆอกีมากมาย 

 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก PANDA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัที่ 4: 

 

ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา+กระเช้านองปิง 360  – ช้องป้ิง City Gate Outlet Mall – 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

    จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เกาะลันเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพื่อ

สัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเล

จนีใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมต 

รโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้นําท่านนมัสการพระ

โพธสัิตวก์วนอมิ พระมัญชูศรโีพธิสัตว์ และพระสมันตภัทร

โพธสัิตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็น

วัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 

1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําใหปั้จจุบันมีพระภิกษุ

เดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่นไหวอ้าหารทีเ่นือ้สัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่

ท ีร่ะดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลกจาก

เกอืบทุก ๆ  ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สู่ฐานทีอ่งคพ์ระน่ังประทับ

อยู่เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 

34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใตท้ ีฐ่านองคพ์ระมรูีปป้ันเทพธิดากําลัง

ถวายเครือ่งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูป

เทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนัน้เท ีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ  
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กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 
จ  จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครันตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, 

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสู่สนามบนิฮ่องกง 

20.45 น.      เดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG607 

22.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: สงกรานต ์พาฟิน อนิ ฮอ่งกง 4 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

13-16 เมษายน 2562 29,888 29,888 27,888 6,000 13,888 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 9,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครือ่งบนิ" 
 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปก่อน

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 

หมายเหตุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ : 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท ีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2. ชาวต่างชาตเิก็บเพ ิม่ 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวซ่ีาส าหรบัต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วีซ่าเองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการยืน่วซ่ีาได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์  ท่านละ 800 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน  (ค่าทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และ

อยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ)  

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  



 
 
 
 
 
 

 
GO1HKG -TG001             6 จาก 6 

 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางที่สามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกันที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%   

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน 

4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและต๋ัวเคร่ืองบนิมฉิะนั้นจะถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการคืนค่ามัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท ีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ท่านข ึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 

เนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์น

การหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิ์

ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 


