
 
 
 
 

 
หนา้ 1 จาก 6 

 

 

รหสัโปรแกรม : 10407 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 บนิตรง!! เชยีงใหม ่ตะลยุ 2 เมอืง สดุคุม้ 

ฮอ่งกง มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD   

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 สดุคุม้!!! คร ัง้เดยีวเทีย่ว 2 เมอืง  

 ไหวพ้ระขอพร พระใหญ ่เกาะลนัเตา, องคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย,์วดัแชกง 
 ชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงจดุชมววิ  วคิตอเรยีพคี(จดุชมววิกลางเขา) 
 ชอ้ปป้ิง 2 แหง่ กบัสนิคา้มากมายที ่ เลดีม้ารเ์ก็ต, ถนนนาธาน   
 ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอามา่ 
 ชมบรรยากาศลาสเวกสัเอเชยีที ่The Venetian Resort  
 ชมความงดงามรปูปัน้ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล  

 ถา่ยรปูกบัประตโูบสถเ์ซนตป์อลและเซนาโดส้แควร ์ 
 พกัฮอ่งกง 1คนื, มาเกา๊1 คนื 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD //บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

เร ิม่ตน้เพยีง 24,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 



 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่08 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,888.- 

 
 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่  

1. 

เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD515 (06.10-09.45) – ฮอ่งกง 

(สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุกึง่กลาง
เขา) - รา้นหยก – รา้นจวิเวอรร์ี ่– วดัแชกงหมวิ – เลดี ้มารเ์ก็ต  

 
    

Panda Hotel หรอื

เทีย่บเทา่ 

2. 
พระใหญ(่กระเชา้นองปิง) – ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-มาเกา๊-รูปปัน้เจา้แม่
กวนอมิรมิทะเล  

      
Royal Macau หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 

 วดัอามา่– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์เดอะเวเนเชีย่น – มาเกา๊

(สนามบนิมาเกา๊) – เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD753  
(15.15-17.45) 

    
 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ –ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) FD515 (06.10-
09.45)– หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุกึง่กลางเขา)-รา้นหยก–รา้นจวิเวอรร์ ี–่วดัแชกงหมวิ– 
เลดี ้มารเ์ก็ต 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่สนามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู7-10 เคานเ์ตอรส์าย-การบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระให ้

06.10 น. 

ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

09.45 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit B 

 

นําทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่ว
จํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิ  และขอพรจากเทพเจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทิ
เชน่ ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก ขอพรไดจ้ากเทพแหง่
ความรัก และเทพเจา้แหง่โชคลาภองคอ์ืน่ๆ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกง
บรเิวณเขาวคิตอเรยี (จดุชมววิกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกง 
จากนัน้นําชม โรงงานจวิเวลรี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั
ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ!! และนําทา่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ กําไรหยก แหวนหยก เป็นเครือ่งประดบัตามอธัยาศัย 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ   
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

                                                                                                

 จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin 
วัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์
จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวาม
เชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุ
กงัหันนําโชคทีต่ัง้อยูใ่นวดัเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่าร
งาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่ี
ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนันําโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกง
และนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไป
จากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
หลังจากนัน้นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง เลดีม้ารเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของฮอ่งกงมสีนิคา้
มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่กระเป๋ารองเทา้เครือ่งประดับเครือ่งสําอางของเลน่ฯลฯมสีนิคา้
มากกวา่100 กวา่รา้นและของกนิซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ีท่า่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกวา่30% 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 
พระใหญ(่กระเชา้นองปิง)– ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-มาเกา๊-รปูปัน้เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ข ึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศัน์
หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ี
จากนัน้นําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ 
ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ได ้
เปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจํา
วัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นือ้สตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยูท่ีร่ะดับความ
สงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ 
สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยูเ่หนอื
ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร 
องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปูปัน้เทพธดิากําลังถวายเครือ่ง
สกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพทุธรปูเทยีนถานบน
ยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่ว
ชมหมูบ่า้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา รา้นอาหาร 
รา้ยขายของทีร่ะลกึ**หมายเหตุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุง ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทนคะ่** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นถนนนาธาน มศีนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ และยา่น Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื 
ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กบัสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอื ชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี 
กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทัว่ทกุมมุโลก  

16.00 น. สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่มาเกา๊ โดยเรอืเฟอรร์ีใ่ชเ้วลา 50 นาท.ี (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง)  
“มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้นเกษตรกรรม

และประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 ชาว
โปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบนีท้ี่
สําคญัคอืชาวโปรตเุกสไดนํ้าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวันนธรรมของชาติ
ตะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายทําใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวนันธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี”หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

นําทา่นผา่นชม เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิสมัฤทธิป์ระทบัยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศ

โปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาสสง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี .... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Royal Macau Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 

 
วดัอามา่– โบสถเ์ซ็นตป์อล – เซนาโดส้แควร-์เดอะ เวเนเชีย่น– มาเกา๊(สนามบนิมาเกา๊) – เชยีงใหม ่
(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ FD753 (15.15-17.45) 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 นําทา่นแวะซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ อาทเิชน่ ขนมทารต์ไข ่และทองพับห่อสาหร่ายทีข่ ึน้ชือ่ เพือ่เป็นของฝาก

คนทางบา้น จากนัน้นําท่านชม วดัอามา่ A-Ma Temple เป็นวัดทีม่อียูม่ายาวนาน เชือ่กันว่าทีม่าของชือ่มา

เก๊านัน้ มาจากบรเิวณวัดอามา่แห่งนี้นี่เอง ในอดตีจะมอีา่วทีช่ ือ่ว่า A Ma Goa (อามา่ก๊อก) แปลว่า อา่วของ

อามา่ จงึเพีย้นมาเป็นชือ่ มาเกา๊ ในปัจจบุนัภายในวัดมจีดุกราบไหวข้อพรอยูห่ลายจดุ ซึง่แตล่ะจดุจะอยูบ่นเนนิ

เขาตัง้เดนิขึน้ไปบนัไดไป ในแต่ละชัน้ก็จะมทีัง้ศาลเจา้, ศาลา, ประตูโบราณ, สิง่ศักสทิธิต์่างๆใหเ้ราไดข้อพร 

สถาปัตยกรรมภายในวัดนัน้งดงามเป็นสไตลจ์นีโบราณ  

จากนัน้นําทา่นชม ซากประตโูบสถเ์ซนตป์อล ทีส่รา้งขึน้ระหวา่ง ค.ศ.1602-1640 แตโ่ดนไฟไหมใ้นปี 1835 

ทําใหว้ทิยาลัยเซนต์ปอลที่อยู่ตดิกับโบสถ์ ก็กลายเป็นซากดว้ยเช่นกันโดยรวมแลว้โบสถ์มาแตร์เดอเีดมิ 

วทิยาลัยเซนตป์อล (St. Paul’s College) เป็นโบราณสถานทีย่ังหลงเหลอือยูข่องวทิยาลัยเซนตป์อลคอื

ประจักษ์พยานการก่อตัง้มหาวิทยาลัยของตะวันตกในภูมภิาคตะวันออกไกลและไดรั้บการวางหลักสูตร

การศกึษาไวอ้ยา่งพถิพีถิันขณะทีซ่ากประตโูบสถเ์ซนตป์อลในปัจจบุนัถกูมาเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงมาเกา๊ 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงยา่น เซนาโดส้แควร ์ หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึง่โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีปู่

ลาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส มรีา้นคา้ และสนิคา้แบรนดเ์นม

ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้    

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสั ใหท้า่นถา่ยรปูและชม

ความงามสมัผัสเมอืงจําลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจําลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตามอธัยาศัยซึง่

แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคารกวา่ 30 แหง่ 

เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ BOSSINI, G2000, 

GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ GONDOLA (ไมร่วมอยูใ่นรายการ ราคาทา่นละ 

120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะ เสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียูท่ัง้หมด 4 โซนใหญ ่ ** 

(ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโิน และไมอ่นุญาตใหทํ้าการบนัทกึภาพใด ๆ ภายใน

คาสโินทัง้สิน้และควรแตง่กายสภุาพ…                                                                    

 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิมาเกา๊ 

 



 

15.15 น.  
ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่

FD 753 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

  17.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอื ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ 
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีก่ดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 เหรยีญ/ทา่น/รา้น 
 

***ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ คนขบัรถ รวม 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

 
บนิตรง!! เชยีงใหม ่ตะลยุ 2 เมอืง สดุคุม้ ฮอ่งกง มาเกา๊ 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)   

(GO1CNXHKG-FD006) 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

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

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่ 08 – 10 พ.ย. 62             24,888 24,888 24,888 5,900 17,288 

*ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ* 

 
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 

ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 
หมายเหต ุ:  

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซี่าส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์

สามารถแนะน าการยืน่วซี่าได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั, ภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   



 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนัก

เกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก. ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถตลอดรายการเดนิทางรวม  600 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 

เงือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 1 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้
เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทาง

ในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  โดยจะ

ดําเนนิการคนืเงนิภายใน  7-14 วัน 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 


