
 
 
 
 

 
GO1-HKG HX001         หนา้ 1 จาก 8 

ตะลยุ ฮอ่งกง ไหวพ้ระ ชอ้ปป้ิง  

โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) บนิเชา้-กลบัดกึ 

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

 

 

 

 

• ไหวพ้ระใหญล่นัเตาเกาะลนัเตา (น ัง่กระเชา้นองปิงคลสิตลั) 
• ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย)์ 

• ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ ส านกันางช ี 
• อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาท ิเลดีม้ารเ์ก็ต ถนนนาธาน 
• ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊ละมนุล ิน้ และ หา่นยา่ง 

 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่29 ม.ิย.-01 ก.ค., 07-09, 14-16, 21-23 ก.ย. 2561             16,900.- 

วนัที ่06-08, 13-15, 20-22 ก.ค., 03-05, 17-19, 24-26 ส.ค., 31 ส.ค.-02 ก.ย.,  

       19-21 ต.ค. 2561 
17,900.- 

วนัที ่10-12 สงิหาคม 2561                               20,900.- 
 

เร ิม่เพยีง16,900.- 
 



 

 
 

 

 

 

 
GO1-HKG HX001          2 จาก 8 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิงครสิตลั(ขา
ขึน้)– ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 
วัดหวังตา้เซยีน – วัดแชกงหมวิ – ส านักนางช ี- อสิระชอ้ปป้ิงตลา 
เลดีม้ารเ์กต็ - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

O O X 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 
วคิตอเรยีพคี – หาดรพัีลสเ์บย ์– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –
สนามบนิฮอ่งกง - กรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิงครสิตลั(ขาขึน้)– ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 

05.30 น. 
พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

12.10 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 
น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบั
มณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA 
BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย
สถาปนกิชือ่ดังระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

พระใหญล่ันเตา เกาะลันเตา เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู 

ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญั

ชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภัทรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่ี

พระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอาราม
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และโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหว ้

อาหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธิ์

ประทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทุก ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่

ขึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่น

สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเล

จนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิาก าลังถวายเครือ่งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิาย

มหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรปูเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แท่นบชูาบนสวรรค ์ภายในใต ้

องคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ

ที่  CITYGATE OUTLET  มีสินค า้ให เ้ลือกซื้ออย่างครบค รันตั ้งแต่  NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 

BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ส านกันางช ี- อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต - 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดที่

ชาวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละ

หลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 

300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแช

กง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทั่วไป

ยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุ

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ย

หมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพดั คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพ

รา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่

รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าทา่นชม วัดชหีลนิ ส านักนางชใีนพระพทุธศาสนาฝ่ายลัทธมิหายานทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉียงใตส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรปูแบบของราชวงศถ์ังของ

จนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึง่แตล่ะหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..หลังจากนัน้น า

ทา่น อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของฮอ่งกง มสีนิคา้มากมายใหไ้ด ้

เลอืกชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของเลน่ ฯลฯ  มสีนิคา้มากกวา่ 100 

กวา่รา้น และของกนิ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี ่ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่ 50% น าทา่นชมโชว์

ยงิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (โชว์

รอบ 20.00 น.)  *รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
วคิตอเรยีพคี – หาดรพีลัสเ์บย ์– อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 น าทา่นชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮอ่งกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคู่กบัววิทวิทัศนข์องตกึ

สูงบนเกาะฮ่องกง จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรี

พัลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิ์

จากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใครมาขอก็มัก

สมหวังทกุครัง้ไป 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย   ใหท้า่นอสิระช ้

อปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, 

Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  

Galleria   

*รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั* 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

21.45 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 6วนั 2561  

ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทนคะ่** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น***   
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โปรแกรม: ตะลยุ ฮอ่งกง ไหวพ้ระ ชอ้ปป้ิง โดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์(HX) บนิเชา้-กลับดกึ 

3 วนั 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่: 06-08 กรกฎาคม 

2561              
      16,900           16,900            14,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 13-15 กรกฎาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 20-22 กรกฎาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 03-05 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 10-12 สงิหาคม 

2561              
      20,900            20,900           18,900           

 
5,000 

 
10,100 

วนัที ่: 17-19 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 24-26 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 31 ส.ค.-02 ก.ย. 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

วนัที ่: 07-09 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
8,000 

วนัที ่: 14-16 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
8,000 

วนัที ่: 21-23 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
8,000 

วนัที ่: 19-21 ตลุาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
9,000 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
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 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

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

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
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7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


