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 แกปี้ชง เสรมิโชคลาภ เสรมิดวง ฮอ่งกงไหวพ้ระ 9 วดั 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 
•เฮง เฮง เฮง ตลอดปี ไหวพ้ระ 9 วดั 
•ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
•ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ  
•อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ยา่นจมิซา่จุย่ 
•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซํา กบัโจก๊ละมนุลิน้ และ หา่นยา่ง 
 

 
 
 
 

เร ิม่ตน้เพยีง17,888.- 
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      กําหนดการเดนิทาง 
 
 
 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 2562 17,888.- 

วนัที ่27-29 เม.ย. 2562 18,888.- 

วนัที ่11-13, 25-27 พ.ค. 2562 18,888.- 

 
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮ่องกง – หาดรพีัลสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี 

(จุดก ึง่กลางเขา) – วัดหมั่นโหว 
 

✈ O O 
Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2. 

วัดชหีลนิ – วัดหวังตา้เซยีน – ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry 
Factory – วัดเจา้แม่กวนอมิ ฮุงฮออม – วัดเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหัว 
Yau Ma Tei – วัดนาจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

O O X 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 

 
วัดแชกงหมวิ – พระใหญ่ลนัเตา + กระเชา้นองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง

ซติี ้เกท – สนามบนิฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จดุก ึง่กลางเขา) – วดัหม ัน่โหว 

 

05.30 น. 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮ่องกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.50 น. ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

12.40 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบั

มณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA 

BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จดุก ึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงู

บนเกาะฮ่องกง สามารถชมทศันียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ...จากนัน้

นําทา่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่

ทบัทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป  

... จากนัน้เดนิทางไปยัง วัดหมัน่โหม่เป็นวัดทีม่คีวามสวยงามดจุภาพวาด สรา้งขึน้เพือ่อุทศิแกเ่ทพแห่ง

วรรณกรรม (หมัน่) และเทพแห่งสงคราม (โหม)่ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของนักศกึษาผูม้คีวามปรารถนาจะผ่าน

การสอบคดัเลอืกของราชสาํนักในจนี ซึง่เป็นระบบทีม่คีวามเขม้งวด และมวีัตถปุระสงคเ์พือ่เฟ้นหาเจา้หนา้ที่

ฝ่ายปกครองทีด่ทีีส่ดุใหแ้กร่ฐั วัดนี้สรา้งในปี 1847 และยังคงเป็นสถานบูชาหมั่นโหม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮ่องกง การ

ไดห้ยุดพักอยา่งสงบใตข้ดธูปขนาดใหญ่ทีแ่ขวนเรยีงรายอยู่เบือ้งบนนัน้ ถอืเป็นความสขุในอกีมุมนงึ ทีต่รงกนั

ขา้มกบัทางเดนิทีแ่ออัดจอแจในย่านธุรกจิการเงนิบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างส ิน้เชงิ วัดหมั่นโหม่ตัง้อยู่ในบรเิวณ

เดยีวกบัสถานทีส่าํคญัอืน่  อกีหลายแห่ง เชน่บรเิวณ Lit Shing Kung และ Kung Sor โดย Lit Shing Kung 

สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้ทัง้ปวงบนสรวงสวรรค ์สว่น Kung Sor สรา้งขึน้ทางตะวันตกของวัดเพือ่เป็นหอ้ง

ประชมุและอภปิรายถกเถยีงและตกลงปัญหาขอ้พพิาทในชมุชน ในปี 1908 วัดไดต้กไปอยู่ในความดแูลของ

เครอืโรงพยาบาลตงุหวาอย่างเป็นทางการ กอ่นจะถกูขึน้ทะเบยีนเป็นอาคารประวัตศิาสตรใ์นปี 2009 และไดร้ับ

การอนุรักษ์ไวใ้นฐานะอนุสรณ์สถาน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่2: 

 

สํานกัชหีลนิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry Factory – วดัเจา้แมก่วนอมิ  

ฮงุฮออม – วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั Yau Ma Tei – วดันาจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม วัดชหีลนิ สาํนักนางชใีนพระพุทธศาสนาฝ่ายลทัธมิหายานทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใตส้รา้งข ึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรปูแบบของราชวงศถ์งัของ

จนี ตวัอารามจะมมีากมายหลายหลงัซึง่แตล่ะหลงัจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว ้...จากนัน้นํา

ทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ใน

การศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนใน

เวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุ

ของฮ่องกงมเีทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธปู 

และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่ง  ตัง้แตเ่รือ่งความรกัไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทํา

ธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีกัษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาด

ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้น

ราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่ง  อกีมากมาย 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หา่นยา่ง 

บา่ย  

เจา้แม่กวนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพร

เจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่

เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิที่ชาวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่ง

เซยีมซเีขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พเิศษกว่านั้น นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย   ...วัดเจา้แม่ทบัทมิ ทนิหัว ตัง้อยู่ทีเ่ขต Yau Ma Tei สกัการะตามความเชือ่ เพื่อความเป็นสริ ิ
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มงคล มั่งมโีชคลาภ ประสบความสาํเร็จในสิง่ทีห่วัง เจา้แม่ทบัทมิคนฮ่องกงนับถอืมาก แมแ้ต่ชาวต่างชาตกิ็ยัง

เดนิทางมากราบไหวส้กัการะ เพือ่ความสาํเร็จ สมหวัง ตามความเชือ่ ...จากนัน้นําทา่นไหวพ้ระขอพรทีว่ัดนาจา  

Na Tcha Temple เป็นทีร่วมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยู่ในย่านซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ซึง่เป็นย่าน

คา้สง่ของฮ่องกง ทีเ่ป็นหลกัเลยคอืเทพนาจาใครทีอ่ยากเริม่ตน้ธุรกจิใหม่ก็จะมาขอพรทีน่ี่ สว่นใครทีม่ีคนปอง

รา้ยคดิไม่ดกี็มากราบไหวข้อพรกบัเทพสวิหยั่น เพือ่ใหค้นทีค่ดิรา้ยกลายเป็นด ีใครทีค่รอบครัวมีปัญหาทะเลาะ

กนั สามภีรรยาเริม่นอกใจกัน ก็จะมีเทพเจา้กําฟ้าเหลิง่เหลิง่ ซ ึง่ตรงกับภาษาไทยว่า เจา้แม่ดอกทอง เพื่อให ้

ครอบครัวกลบัมารักกนัดงัเดมิจุดเด่นอีกอย่างของวัดนี้คอืถา้ใครมาขอพรเกีย่วกับการศกึษาทางวัดจะมีหมวก

บัณฑติเป็นแผ่นประมาณโปสตก์ารด์เขยีนชือ่ลูก คณะ และมหาวทิยาลัยทีลู่กอยากเขา้เรียนไปแขวนไวใ้นวัด

อกีดว้ย...จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิ

ซาจุ่ย หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่ง  เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsui

ทีม่รีา้นคา้แบรนดด์งักว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่่องกง กับ

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

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมุมโลก   

(อสิระอาหารคํา่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัที ่3: 

 

วดัแชกงหมวิ – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง – City Gate Outlet – สนามบนิฮอ่งกง – 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 
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 จากนั้นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิส์ทิธิม์าก มี

อายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึ

บุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์

จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําให ้

คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชือ่ถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพร

จากทา่นแชกงจะประสบผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนํา

โชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวียนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ีความ

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดี

มีเคราะห์รา้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดีออกไปให ้

หมด ในองคก์ังหันนําโชคมี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกาย

แข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุก วันที ่2 ของเดอืนแรกตาม

ปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและ

โรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณอ์ันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่

เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมต  รโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้

นําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศา

สนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ข ึน้ทําใหปั้จจบุันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็น

จํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 

เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรปูทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ   สว่นของ

เกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือ
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ระดบัน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร 

องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิากาํลงัถวายเครือ่ง

สกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรปูเทยีนถานบน

ยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่ว

ชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบาย แทรกตวัดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 

รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครัน

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

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮ่องกง 

23.50 น.      ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

02.20+1 

น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 
นองปิงประกาศปิดซ่อมบํารงุกระเชา้ในช่วงวนัที ่6-26 มนีาคม 2562 ทําใหไ้มส่ามารถพานกัทอ่งเทีย่วขึน้กระเชา้ในช่วงของวนัทีปิ่ดบรกิารไดค้ะ่ และ 

กระเชา้นองปิงจะกลบัมาเปิดบรกิารอกีในวนัที ่27 มนีาคม 2562 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
 

โปรแกรม: แกช้ง เสรมิโชคลาภ เสรมิดวง ฮอ่งกงไหวพ้ระ 9 วดั 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่23-25 มนีาคม 2562                       17,888 17,888 15,888 
 

5,000 
 

9,313 

วนัที ่27-29 เมษายน 2562                       18,888 18,888 16,888 
 

5,000 
 

10,688 

วนัที ่11-13 พฤษภาคม 2562                       18,888 18,888 16,888 
 

5,000 

 

10,688 

วนัที ่25-27 พฤษภาคม 2562                       18,888 18,888 16,888 
 

5,000 
 

10,688 

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ" 
 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาํพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 
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1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

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

แนะนําการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 

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 20 กโิลกรัม)  

8. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

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

ขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

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

9. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

10. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
11. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 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, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 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   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจําทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่าง ที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 

เนียมในการมดัจําตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระค่าทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


