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ตะลุย ฮอ่งกง ไหวพ้ระ ชอ้ปป้ิง  

โดยสายการบนิฮอ่งกง แอร์ไลน์ (HX) บนิเชา้-กลับดกึ 

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

 

 

 

 

• ไหว้พระใหญล่นัเตาเกาะลนัเตา (น ัง่กระเช้านองปิงคลสิตลั) 
• ไหว้พระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย์) 

• ไหว้พระที่วดัชื่อดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ ส านกันางชี  

• อสิระช้อปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย อาทิ เลดีม้ารเ์ก็ต ถนนนาธาน 
• ทานอาหารเช้าสไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊ละมุนลิน้ และ หา่นย่าง 

 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

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

วนัท ี ่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.- 

วนัท ี ่10-12 สงิหาคม 2561                               20,900.- 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

เริม่เพยีง16,900.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ เท ีย่ง ค ่า  

1. 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเชา้นองปิงครสิตัล(ขา
ขึน้)– ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เท ีย่บเท่า 

2. 
วัดหวังตา้เซยีน – วัดแชกงหมวิ – สํานักนางช ี- อสิระชอ้ปป้ิงตลา 
เลดีม้ารเ์ก็ต - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

O O X 
Panda Hotel หรอื
เท ีย่บเท่า 

3. 
วคิตอเรยีพีค – หาดรพัีลสเ์บย์ – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน –
สนามบนิฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

O O ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญล่นัเตา + กระเช้านองปิงครสิตลั(ขาขึน้)– ซติีเ้กทเอาท์เลท 

05.30 น. 
พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮ่องกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ท ี ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

08.25 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบนิฮอ่งกง แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

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

 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉยีงใตข้องประเทศจนีตดิกับ
มณฑลกวางตุง้ จากนัน้นําท่านเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA 
BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย
สถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกง   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 

พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภูเขาสูง 

ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้นําท่านนมัสการพระโพธสัิตวก์วนอมิ พระมัญ

ชูศรโีพธสัิตว ์และพระสมันตภัทรโพธสัิตว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กที่ม ี

พระภกิษุสงฆเ์พียง 3 องค ์ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอาราม
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และโบสถเ์พิ่มขึน้ทําใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่นไหว ้

อาหารทีเ่นือ้สัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ท ีร่ะดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์

ประทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลกจากเกอืบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่

ขึน้บันได 268 ขัน้สู่ฐานทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่น

สัมฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเล

จนีใตท้ ีฐ่านองคพ์ระมรูีปป้ันเทพธดิากําลังถวายเครือ่งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชื่อของนิกาย

มหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใต ้

องคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เท ีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ

ที่ CITYGATE OUTLET  มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 

BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 2: 
วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชกงหมวิ – ส านกันางชี - อสิระช้อปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต - 

Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 
 

จากนัน้นําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิริม่ในการศกึษาลัทธเิต๋าจนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่

ชาวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีสุ่ดของฮ่องกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดูแลรักษา

โรคภัยไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และ

หลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดเก่าแก่ท ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายุกว่า 

300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแช

กง เนือ่งจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ําวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก

ประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทีตั่ง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวาม

เจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการช่วย

หมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 ของเดอืน

แรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิจะมาวัดนีเ้พื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิง่ช่ัว

รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดเีขา้มาแทน 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
นําท่านชม วัดชหีลนิ สํานักนางชใีนพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธมิหายานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก

เฉยีงใตส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1930แลว้เสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศถ์ังของ

จนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึง่แต่ละหลังจะมอีงศพ์ระโพธสัิตวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว.้..หลังจากนัน้นํา

ท่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ท ีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของฮ่องกง มสีนิคา้มากมายใหไ้ด ้

เลอืกชอ้ป ทัง้เสือ้ผา้แฟช่ัน กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง ของเล่น ฯลฯ  มสีนิคา้มากกว่า 100 

กว่ารา้น และของกนิ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถ ิน่ของทีน่ ี ่ท่านสามารถต่อลองสนิคา้ไดม้ากกว่า 50% นําท่านชมโชว์

ยิงแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสุดตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (โชว์

รอบ 20.00 น.)  *รบัประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั* 

        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 3: 
วิคตอเรยีพคี – หาดรพีลัสเ์บย์ – อสิระช้อปป้ิงถนนนาธาน –สนามบนิฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 นําท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณเขา วคิตอเรยี พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศนข์องตกึ

สูงบนเกาะฮ่องกง จากนัน้นําท่านนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรี

พัลสเ์บย์ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจํานวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิ์

จากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกทีเ่ชือ่กันว่าถา้ใครมาขอก็มัก

สมหวังทุกครัง้ไป 
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้นําชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ท่านสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพิเศษ !! และนําท่านเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีต่างๆ อกีมากมาย   ใหท้่านอสิระช ้

อปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, 

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

Galleria   

*รบัประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั* 

 

 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสู่สนามบนิฮ่องกง 

21.45 น.      ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน ์เท ีย่วบนิที ่HX761 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดท้ ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

**หมายเหตุ กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 6วนั 2561  

ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทนค่ะ** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และมคัคุเทศก์ 

ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น***   
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โปรแกรม: ตะลุย ฮอ่งกง ไหว้พระ ช้อปป้ิง โดยสายการบนิฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) บนิเชา้-กลับดกึ 

3 วนั 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิ่ม 
ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

วนัท ี ่ : 29 ม.ิย.-01 ก.ค. 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
11,400 

วนัท ี ่ : 06-08 กรกฎาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 13-15 กรกฎาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 20-22 กรกฎาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 03-05 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 10-12 สงิหาคม 

2561              
      20,900            20,900           18,900           

 
5,000 

 
13,900 

วนัท ี ่ : 17-19 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 24-26 สงิหาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 31 ส.ค.-02 ก.ย. 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

วนัท ี ่ : 07-09 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
11,400 

วนัท ี ่ : 14-16 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
11,400 

วนัท ี ่ : 21-23 กนัยายน 

2561              
      16,900         16,900          14,900          

 
5,000 

 
11,400 

วนัท ี ่ : 19-21 ตุลาคม 

2561              
      17,900           17,900            15,900           

 
5,000 

 
12,400 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ท่าน *** 

 
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 
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อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน และ

อยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ)  

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางที่สามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กโิลกรัม)  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 

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

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] 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน 

 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 ้
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7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิไปแลว้ หรือไดช้ําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิใ์น

การหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ ิ์

ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 


