
 
 
 
 

 
 

 ฮลัโหลวนัหยดุ-ฮอ่งกง-มาเกา๊-ไหวพ้ระ-ชอ้ปปิ� ง 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

4 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

 รายการทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•พกัฮอ่งกง 2 คนื มาเกา๊ 1 คนื 

•ไหวพ้ระวดัดงัฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์

• ไหวพ้ระวดัดงัมาเกา๊ ณ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล วดัอามา่ 

•สนกุกบัการชอ้ปปิ� งฮอ่งกง ยา่นถนนนาธาน, มาเกา๊ เวเนเชี�ยน 

•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ต ิ�มซํา กบัโจก๊ละมนุล ิ�น  

•ถา่ยรปูกบับรรยากาศลาสเวกสัเอเซยี ที� VENETIAN RESORT HOTEL และหอไอเฟล  

  จําลองขนาดครึ�งหนึ�งของจรงิจากที�ฝร ั�งเศส The Parisian Macao 

•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ต ิ�มซํา กบัโจก๊ละมนุล ิ�น 

เร ิ�มเพยีง26,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
      กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 21-24 ต.ค., 05-08 ธ.ค. 2561                  26,900.- 

วนัที� 29 ธ.ค. - 01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 34,900.- 

 
 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฮอ่งกง–หาดรพีัลสเ์บย–์พคีแทรม  
(นั�งรถราง1ขา)  

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เที�ยบเทา่ 

2. 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร –รา้นจวิเวอรร์ี�–วดัแชกงหมวิ–หวงัตา้เซยีน–
อสิระชอ้ปปิ�งยา่นนาธาน  

O O O 
Panda Hotel หรอื
เที�ยบเทา่ 

3. 
ฮอ่งกง–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–โบสถเ์ซน็ตป์อล–เซนาโดส้
แควร–์รา้นขนม–วดัอามา่ 

O O X 
Taipa Square หรอื
เที�ยบเทา่ 

4. 
มาเกา๊–เวเนเชี�ยน–The Parisian Macao–ฮอ่งกง–สนามบนิฮอ่งกง 
– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

O O ✈ 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฮอ่งกง–หาดรพีลัสเ์บย–์พคีแทรม (น ั�งรถราง1ขา) 

05.00 น. 
พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิไทย  เที�ยวบนิที� TG600 

11.45 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เชค็ แล็บ กอ๊ก)  

(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 

นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตั �งอยูบ่นเกาะ

ลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนั�นนํา

ทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพาน

แขวนทางรถยนตท์ี�มคีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึ�งไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชื�อดังระดับโลก นอร์

แมน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนั�นนําท่านนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีัลสเ์บย ์สรา้งขึ�นในปี 

ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิ�สทิธิ�จากเจา้แมก่วนอมิเจา้

แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูที�เชื�อกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครั �งไป… 



 
 
 
 
 
 

 
 

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคู่

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิที�สูงที�สุด และสวยที�สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื�น 

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ั �งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮอ่งกง ยอดเขาที�สูง 552 เมตรจากระดับนํ�าทะเล ตั �งอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ที�ดา้นบนของ The Peak มอีาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึ�งวงกลมสูง 7 ชั �น ภายในอาคารมพีพิธิภัณฑห์ุ่นขึ�ผึ�งมาดามทุสโซ ่

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที�ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปปิ�งที�สงูที�สดุในฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2: 
 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร–รา้นจวิเวอรร์ ี�–วดัแชกงหมวิ–หวงัตา้เซยีน–อสิระชอ้ปปิ� งยา่นนาธาน 
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําชมโรงงานจวิเวอรร์ี� ซ ึ�งเป็นโรงงานที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของฮอ่งกงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับ

ทา่นสามารถหาซื�อไดใ้นราคาพเิศษ !! และนําทา่นเลอืกซื�อยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนั�นเดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ี�มคีวามศักดิ�สทิธิ�มาก มอีายกุวา่ 300 ปีตั �งอยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้ง

ขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อวา่ทา่นแชกง เนื�องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึ�น

ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวตัไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หาก



 
 
 
 
 
 

 
 

ไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันนําโชคที�

ตั �งอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครวัใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ 

ยศศกัดิ� และถา้หากคนที�ดวงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปให ้

หมด ในองคก์งัหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที� 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิ

จะมาวดันี�เพื�อถวายกงัหันลมเพราะเชื�อวา่กงัหันจะชว่ยพดัพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ

นําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน ...จากนั�นนําทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1921 เพื�ออทุศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดที�ชาวฮอ่งกงเชื�อวา่มคีวามศักดิ�สทิธิ�เป็นหนึ�งในวดัที�โดง่ดังที�สดุของฮอ่งกงมี

เทพซึ�งขึ�นชื�อในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธปู และของมาสกัการะเพื�อขอพรตา่งๆ 

ตั �งแตเ่รื�องความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณที�

มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนั�นใหท้่านอสิระกับการเดนิเที�ยวสัมผัสกับแหล่งชอ้ปปิ� งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรอื 

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งยา่น Tsim Sha Tsuiที�มรีา้นคา้

แบรนดด์ังกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปปิ�งที�ฮ่องกง กับสนิคา้

ห ล ากห ลายชนิด  อ าทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปปิ�งที� DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงจากทั�วทกุมมุโลก   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3: 

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

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูม่าเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ี�ใชเ้วลา 50 นาท.ี (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนั

เดนิทาง)  “มาเกา๊” เป็นเมอืงที�มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจี�ยนเป็นชนชาตดิั �งเดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที� 16 

ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนี�เพื�อตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบ

นี�ที�สําคัญคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงที�มี�การผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บน



 
 
 
 
 
 

 
 

ชายฝั�งทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลี�ยมปากแมนํ่�าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกสนานถงึ 

400 ปี จนกระทั�งวันที�19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสทําพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี 

นับจากนั�นมาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึ�งในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพทางการเมอืงการ

ปกครองในรปูแบบของหนึ�งประเทศสองระบบ...นําทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิ

สําฤทธิ�ประทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึ�งประเทศโปรตเุกสสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนื�องในโอกาส

สง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี จากนั�นนําทา่นสูโ่บสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์กา่แกซ่ ึ�งมคีวามงดงามตาม

สถาปัตยกรรมยโุรปโบสถแ์หง่นี�เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล 

ตอ่มาในปีค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงทําใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัได

ทางเขา้ดา้นหนา้ที�สงา่งามยา่นการคา้สําคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึ�ง

โดดเดน่ดว้ยพื�นถนนที�ปลูาดดว้ยกระเบื�องเป็นลายลอนคลื�นลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ดนิเที�ยวและแวะซื�อสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม วดัอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แมท่ับทมิที� วดัอามา่ ซึ�งเป็นวดัที�มชี ื�อเสยีงมากๆ สําหรับ

นักทอ่งเที�ยวสําหรับวดัแหง่นี�ตั �งอยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวัดดแูลว้ก็แปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกนัแบบ

ลดหลั�นกนัไปตามพื�นที�ที�อํานวย เนื�องจากสถานที�แหง่นี�ตั �งอยูร่มิเชงิเขา เมื�อเดนิพน้ซุม้ประตกู็จะพบกบัศาล

ของเจา้แมท่บัทมิตั �งอยู ่...นอกจากนั�นก็ยงัม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชานหลนิ

และยงัมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลที�ไดม้กีารสรา้งเพื�อถวายใหแ้กเ่จา้แมท่ับทมิ ...จากนั�นนําทา่นแวะ

ซื�อขนมพื�นเมอืงมาเกา๊ขนมทารต์ไข ่และทองพบัหอ่สาหรา่ยที�ข ึ�นชื�อ... 

*อสิระรับประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศัย* 

 

 

        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Taipa Square หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที� 4: 

 
มาเกา๊–เวเนเชี�ยน–The Parisian Macao–ฮอ่งกง–สนามบนิฮอ่งกง (เช็ค แล็บ กอ๊ก) –  
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พกั  

 นําทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่น

ถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชี�ยนตาม

อธัยาศัยซึ�งแบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชื�อดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร

กวา่ 30 แหง่ เพื�อลิ�มลองเมนูตา่งๆ ที�ทา่นชื�นชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ 

BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ CONDOLA (ไมร่วมอยูใ่น

รายการราคาทา่นละ120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสี�ยงโชคคาสโินซึ�งมอียู่

ทั �งหมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กที�มอีายตุํ�ากวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโินไมอ่นญุาตทําการ

บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินท ั�งสิ�นและควรแตง่กายสภุาพ) ** ...นําทกุทา่นชมววิหอไอเฟลจําลอง

ขนาดครึ�งหนึ�งของจากจรงิที�ฝรั�งเศส ซึ�งตั �งตระหงา่นอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ The Parisian Macao (ไม่

รวมคา่บตัรขึ�นขมววิ) หอไอเฟลจําลองของมาเกา๊จะกลายเป็นแลนดม์ารค์สําคัญที�พลาดไมไ่ดสํ้าหรับทกุคน... 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลับสูฮ่อ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ี� ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมง  

(ขึ�นกบัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัที�จดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง (เชค็ แล็บ กอ๊ก) 

20.45 น.     ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG607 

22.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

โปรแกรม: ฮลัโหลวนัหยดุ-ฮอ่งกง-มาเกา๊-ไหวพ้ระ-ชอ้ปปิ� ง 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

4 วนั 3 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที�: 21-24 ต.ค. 2561             26,900 26,900 24900 
 

7,000 
 

14,960 

วนัที�: 05-08 ธ.ค. 2561             26,900 26,900 24,900 
 

7,000 
 

14,960 
 

วนัที�: 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 

2562              
34,900 34,900 32,900 

 
10,500 

 
15,940 



 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที�: 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 

2562              
34,900 34,900 32,900 

 
10,500 

 
15,940 

 
"ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 7,000 ราคานี�รวมรายการทวัร ์ตั�วเครื�องบนิ" 

 
 

หมายเหต ุ: 

1.สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยื�นวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถแนะนํา

การยื�นวซีา่ได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ  รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แต่

ความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 


