
 
 
 
 

 
 

เท ี�ยวฮอ่งกง ขอพร ไหวพ้ระ 5 สิ�งศกัดิ�สทิธ ิ� 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 
 

 
 

 

       รายการทวัร+์ต ั�วเคร ื�องบนิ 

 

      

 

 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัที�ฮอ่งกง.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ั�งกระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิที�สงูที�สดุ 
4. ชอ้ปปิ� งสดุมนัสท์ ี� ยา่นจมิซาจุย่ , ซติ ี�เกทเอาทเ์ลท 
5. เมนพูเิศษ ต ิ�มซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง 

 
 
      กาํหนดการเดนิทาง 
 
 

  วนัที� 17-19,18-20 ส.ค. 2561 15,900.- 

  วนัที�   04-06 ต.ค.  2561     16,900.- 

วนัที� 24-26 ส.ค.  2561 
       08-10,14-16,15-17,22-24,28-30 ก.ย.  2561             

17,900.- 

วนัที� 20-22, 21-23 ต.ค. 2561 20,900.- 

วนัที� 13-15 ต.ค. 2561              21,900.- 

     

เร ิ�มตน้เพยีง16,900.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 

กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่ันเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate 
Outlet 
 

✈ X O 
SilkaTuen wan 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

2. 
ฮอ่งกง – วัดแชกง-วัดหวังตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศนูยห์ยก
และสมนุไพร -วดัเจา้แมก่วนอมิ– ชอ้ปปิ�งยา่นจมิซาจุย่ 
 

O O X 
SilkaTuen wan 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

3. 
ฮอ่งกง -หาดรพีลัสเบย-์จดุชมววิวคิตอเรยีพคี-กรงุเทพฯ 
 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

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

05.30 น. 

พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประตทูางเขา้ที� 5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที� คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เที�ยวบนิที� CX700  

(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

12.10 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) 

นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนั�นนําทา่นเดนิทาง

สู ่เกาะลันเตาขึ�นกระเชา้นองปิง เพื�อสมัผัสประสบการณ์อนัน่าตื�นเตน้ชม

ววิทวิทศันห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 

5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนั�นนําทา่นนมสัการพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ 

วัดโปหลนิ ซึ�งสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กที�มพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 

1924 ไดเ้ปลี�ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทั �งมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิ�มขึ�นทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารที�เนื�อสตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตั �งอยู่

ที�ระดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิ�ประทับกลางแจง้องคใ์หญท่ี�สดุในโลกจาก

เกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ี�ดา้นลา่ง ไตข่ึ�นบนัได 268 ขั �นสูฐ่านที�องคพ์ระนั�งประทับ

อยูเ่หนอืระดับนํ�าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชื�อมแผน่สมัฤทธิ�ถงึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 



 
 
 
 
 
 

 
 

34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบื�องลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ี�ฐานองคพ์ระมรีปูปั�นเทพธดิากําลัง

ถวายเครื�องสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชื�อของนกิายมหายาน จงึเป็นที�มาของชื�อพระพทุธรปู

เทยีนถานบนยอดเขานี�เทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนั�นเที�ยวชมหมูบ่า้นนองปิงที�จําลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนํ�าชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของที�ระลกึ จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื�ออยา่ง

ครบครันตั �งแต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Silka Tuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 2: 
ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – Jewelry Factory –ศูนยห์ยกและสมุนไพร –วดัเจา้
แมก่วนอมิ- ชอ้ปปิ� งยา่นจมิซาจุย่ 
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

 
 
 

จากนั�นนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1921 เพื�ออุทศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิ�มในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดที�ชาวฮอ่งกงเชื�อ

ว่ามคีวามศักดิ�สทิธิ�เป็นหนึ�งในวัดที�โด่งดังที�สุดของฮ่องกงมเีทพซึ�งขึ�นชื�อใน

การดูแลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายที�นําธูป และของมาสักการะเพื�อ

ขอพรต่างๆ ตั �งแตเ่รื�องความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณที�มเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนั�นเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

เกา่แกท่ี�มคีวามศักดิ�สทิธิ�มาก มอีายกุวา่ 300 ปีตั �งอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

สําคัญคนหนึ�งเป็นทหารมชีื�อว่าท่านแชกง เนื�องจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึ�นในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั�วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชื�อถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคที�ตั �งอยูใ่นวัดเพื�อจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ที�การงาน โชคลาภ ยศศักดิ� และถา้หากคนที�ดวง

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิ�งรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

มาเทมา ในทกุๆวันที� 2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนี�เพื�อถวายกงัหันลมเพราะ

เชื�อวา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิ�งชั�วรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 
 
 
 
 

 
 

 ทา่นชมโรงงานที�มชี ื�อเสยีงในเรื�องการออกแบบเครื�องประดับรา้น Jewelry Factory จากนั�นนําทา่นสู ่ศนูยห์ยก

และสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซื�อหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซื�อสมนุไพรที�ไดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

รัฐบาลฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิที� 

Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตั �งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิที�ชาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกนัแน่นวัด ถา้ใครที�ชอบเสี�ยง

เซยีมซเีขาบอกว่าที�นี�แม่นมากที�พเิศษกว่านั�น นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอั �งเปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย     จากนั�นใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเที�ยวสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปปิ�งไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ 

ย่านจมิซาจุ่ย หรอื ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งย่าน Tsim 

Sha Tsuiที�มรีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปปิ�งที�

ฮ่ อ งก ง  กั บ สิน ค ้าห ล าก ห ล าย ช นิ ด  อ าทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปปิ�งที� DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงจาก

ทั�วทกุมมุโลก  (อสิระอาหารคํ�า..... เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั) 

        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Silka Tuen wan HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3: 
ฮอ่งกง –หาดรพีลสัเบย-์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ั�งรถรางพคีแทรม)–กรงุเทพฯ 
 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ที�พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติ�มซํา 

  

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคู่

กบัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิที�สงูที�สดุ และสวยที�สดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชื�น 

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ั �งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮอ่งกง ยอดเขาที�สงู 552 เมตรจากระดบันํ�าทะเล ตั �งอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ที�ดา้นบนของ The Peak มอีาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครึ�งวงกลมสงู 7 ชั �น ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขึ�ผึ�งมาดามทสุโซ ่

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของที�ระลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปปิ�งที�สงูที�สดุในฮอ่งกง ...จากนั�นนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้

แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมี



 
 
 
 
 
 

 
 

นักทอ่งเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิ�สทิธิ�จากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูที�เชื�อกนัวา่ถา้ใครมาขอกม็กัสมหวังทกุครั �งไป 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัที�จดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

19.50 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เที�ยวบนิที� CX703 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**หมายเหตุ 
 
*วนัที� 13-15, 20-22, 21-23 ต.ค. 61  
เที�ยวบนิ CX616 BKKHKG 06.40-10.25/ CX617 HKGBKK 21.35-23.30  
*วนัที� 11-13, 17-19, 18-20, 24-26 ส.ค., 08-10,15-17 ก.ย. 61   

เที�ยวบนิ CX700 BKKHKG 08.15-12.10/CX709 HKGBKK 22.25-00.15+1    

*วนัที� 14-16, 28-30 ก.ย. 61 เที�ยวบนิ CX700 BKKHKG 08.15-12.10/CX703 HKGBKK 19.50-21.45  

*วนัที� 04-06 ต.ค. 61 เที�ยวบนิ CX700 BKKHKG 08.15-12.10/CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

 

 

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

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 6วนั 2561  

ทางเราจะเปลี�ยนเป็นขึ�นรถโคช้แทนคะ่** 

 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: เที�ยวฮอ่งกง ขอพร ไหวพ้ระ 5 ส ิ�งศกัดิ�สทิธ ิ� 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

 

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 

17-19 สงิหาคม 2561 15,900 15,900 15,900 4,900 8,960 

18-20 สงิหาคม 2561 15,900 15,900 15,900 4,900 8,960 



 
 
 
 
 
 

 
 

24-26 สงิหาคม 2561 17,900 17,900 15,900 4,900 8,960 

08-10 กนัยายน 2561 17,900 17,900 15,900 4,900 8,960 

14-16 กนัยายน 2561 17,900 17,900 15,900 4,900 8,960 

15-17 กนัยายน 2561 17,900 17,900 15,900 4,900 8,960 

28-30 กนัยายน 2561 17,900 17,900 15,900 4,900 8,960 

04-06 ตลุาคม 2561 16,900 16,900 14,900 4,900 7,960 

13-15 ตลุาคม 2561 21,900 21,900 19,900 5,900 10,960 

20-22 ตลุาคม 2561 20,900 20,900 18,900 5,900 10,960 

21-23 ตลุาคม 2561 20,900 20,900 18,900 5,900 10,960 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ทา่น *** 

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

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

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

แนะนําการบื�นวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ ทา่นละ 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
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 20 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 

 


