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รหัสโปรแกรม : 11386 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 แกปี้ชง เสรมิโชคลาภ เสรมิดวง ฮอ่งกงไหวพ้ระ 9 วดั 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 
 
 

เร ิม่ตน้เพยีง17,888.- 
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•เฮง เฮง เฮง ตลอดปี ไหวพ้ระ 9 วดั 
•ไหวพ้ระขอพรกบัเจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
•ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัหวงัตา้เซยีน วดัแชกงหมวิ  
•อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ยา่นจมิซา่จุย่ 
•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า กบัโจก๊ละมนุล ิน้ และ หา่นยา่ง 
 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 
 
 

วนัที ่09-11 ม.ีค. 2562 17,888.- 

วนัที ่23-25 ม.ีค. 2562 17,888.- 

 
 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพัีลสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี 
(จดุกึง่กลางเขา) – วัดหมัน่โหว 
 

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 

วัดชหีลนิ – วัดหวังตา้เซยีน – ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry 
Factory – วัดเจา้แมก่วนอมิ ฮงุฮออม – วดัเจา้แมท่ับทมิ ทนิหวั 
Yau Ma Tei – วดันาจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

O O X 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 

 
วัดแชกงหมวิ – พระใหญล่ันเตา + กระเชา้นองปิง – อสิระชอ้ปป้ิง
ซติี ้เกท – สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

O O ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฮอ่งกง – หาดรพีลัสเ์บย ์– วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) – วดัหม ัน่โหว 

 

05.30 น. 
 
 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิฮอ่งกง 

แอรไ์ลน ์  โดยมเีจา้หนา้ที ่... คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.50 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HX768 

12.40 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   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นชมววิทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณ วคิตอเรยีพคี (จดุกึง่กลางเขา) ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงู

บนเกาะฮอ่งกง สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน ...จากนัน้

น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้แม่

ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป  

... จากนัน้เดนิทางไปยงั วัดหมัน่โหมเ่ป็นวดัทีม่คีวามสวยงามดจุภาพวาด สรา้งขึน้เพือ่อทุศิแกเ่ทพแหง่

วรรณกรรม (หมัน่) และเทพแหง่สงคราม (โหม)่ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของนักศกึษาผูม้คีวามปรารถนาจะผา่น

การสอบคดัเลอืกของราชส านักในจนี ซึง่เป็นระบบทีม่คีวามเขม้งวด และมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เฟ้นหาเจา้หนา้ที่

ฝ่ายปกครองทีด่ทีีส่ดุใหแ้กรั่ฐ วดันีส้รา้งในปี 1847 และยงัคงเป็นสถานบชูาหมัน่โหมท่ีใ่หญท่ีส่ดุในฮอ่งกง การ

ไดห้ยดุพักอยา่งสงบใตข้ดธปูขนาดใหญท่ีแ่ขวนเรยีงรายอยูเ่บือ้งบนนัน้ ถอืเป็นความสขุในอกีมมุนงึ ทีต่รงกนั

ขา้มกบัทางเดนิทีแ่ออดัจอแจในยา่นธรุกจิการเงนิบรเิวณใกลเ้คยีงอยา่งสิน้เชงิ วดัหมัน่โหมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณ

เดยีวกบัสถานทีส่ าคญัอืน่ๆ อกีหลายแหง่ เชน่บรเิวณ Lit Shing Kung และ Kung Sor โดย Lit Shing Kung 

สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ทัง้ปวงบนสรวงสวรรค ์สว่น Kung Sor สรา้งขึน้ทางตะวันตกของวดัเพือ่เป็นหอ้ง

ประชมุและอภปิรายถกเถยีงและตกลงปัญหาขอ้พพิาทในชมุชน ในปี 1908 วดัไดต้กไปอยูใ่นความดแูลของ

เครอืโรงพยาบาลตงุหวาอยา่งเป็นทางการ กอ่นจะถกูขึน้ทะเบยีนเป็นอาคารประวัตศิาสตรใ์นปี 2009 และไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวใ้นฐานะอนุสรณ์สถาน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 
ส านกัชหีลนิ – วดัหวงัตา้เซยีน – ศนูยห์ยกและสมนุไพร – Jewelry Factory – วดัเจา้แมก่วนอมิ  

ฮงุฮออม – วดัเจา้แมท่บัทมิ ทนิหวั Yau Ma Tei – วดันาจา – อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม วัดชหีลนิ ส านักนางชใีนพระพทุธศาสนาฝ่ายลัทธมิหายานทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก

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

จนี ตัวอารามจะมมีากมายหลายหลังซึง่แตล่ะหลังจะมอีงศพ์ระโพธสิตัวใ์หผู้ค้นไดก้ราบไหว ้...จากนัน้น า
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ทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิใหก้ับWong 

Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็น

เทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่

ในวดัทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้น

มากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณทีม่เีสาสี

แดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็น

โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! 

และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หา่นยา่ง 

บา่ย  

เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพร

เจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมที่ Hung 

HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่

เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครที่ชอบเสีย่ง

เซยีมซเีขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พเิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย   ...วัดเจา้แมท่ับทมิ ทนิหัว ตัง้อยูท่ีเ่ขต Yau Ma Tei สักการะตามความเชือ่ เพือ่ความเป็นสริิ

มงคล มัง่มโีชคลาภ ประสบความส าเร็จในสิง่ทีห่วัง เจา้แมท่ับทมิคนฮอ่งกงนับถอืมาก แมแ้ต่ชาวต่างชาตกิ็ยัง

เดนิทางมากราบไหวส้กัการะ เพือ่ความส าเร็จ สมหวัง ตามความเชือ่ ...จากนัน้น าทา่นไหวพ้ระขอพรทีว่ัดนาจา  

Na Tcha Temple เป็นทีร่วมของเทพเจา้หลายพระองคต์ัง้อยูใ่นยา่นซมัซยุโป๋ (Sham Shui Po) ซึง่เป็นยา่น

คา้สง่ของฮอ่งกง ทีเ่ป็นหลักเลยคอืเทพนาจาใครทีอ่ยากเริม่ตน้ธุรกจิใหมก่็จะมาขอพรทีน่ี่ สว่นใครทีม่คีนปอง

รา้ยคดิไมด่กี็มากราบไหวข้อพรกบัเทพสวิหยัน่ เพือ่ใหค้นทีค่ดิรา้ยกลายเป็นด ีใครทีค่รอบครัวมปัีญหาทะเลาะ

กัน สามภีรรยาเริม่นอกใจกัน ก็จะมเีทพเจา้ก าฟ้าเหลิง่เหลิง่ ซึง่ตรงกับภาษาไทยว่า เจา้แมด่อกทอง เพือ่ให ้

ครอบครัวกลับมารักกันดังเดมิจุดเด่นอกีอย่างของวัดนี้คอืถา้ใครมาขอพรเกีย่วกับการศกึษาทางวัดจะมหีมวก

บัณฑติเป็นแผ่นประมาณโปสตก์ารด์เขยีนชือ่ลูก คณะ และมหาวทิยาลัยทีลู่กอยากเขา้เรยีนไปแขวนไวใ้นวัด

อกีดว้ย...จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทีย่วสัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงไมว่่าจะเป็น ยา่นขายสนิคา้ ยา่นจมิ

ซาจุย่ หรอื ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ยา่น Tsim Sha Tsui

ทีม่รีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กับ

สนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, 

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทกุมมุโลก   
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(อสิระอาหารค า่..... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: 
วดัแชกงหมวิ – พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง – City Gate Outlet – สนามบนิฮอ่งกง – 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มี

อายกุว่า 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึ

บุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมชีือ่ว่าท่านแชกง เนื่องจากมเีหตุการณ์

จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท า

ใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอ

พรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุน

กังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัว

ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หาก

คนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและ

ไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื 

สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที ่2 

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่ากังหันจะชว่ย

พัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศัน์

หมูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมต รโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ี

จากนัน้น าทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโป

หลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 

ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นือ้สตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิ

ตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุใน

โลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งค์

พระน่ังประทับอยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 

250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปู

ปัน้เทพธดิาก าลังถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่า

ของชือ่พระพทุธรปูเทยีนถานบนยอดเขานีเ้ทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศ

สบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง  CITYGATE 

OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อยา่งครบครันตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

23.50 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่HX761 

02.20+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
นองปิงประกาศปิดซ่อมบ ารงุกระเชา้ในชว่งวนัที ่6-26 มนีาคม 2562 ท าใหไ้มส่ามารถพานกัทอ่งเทีย่วขึน้กระเชา้ในชว่งของวนัทีปิ่ดบรกิารไดค้ะ่ และ 

กระเชา้นองปิงจะกลบัมาเปิดบรกิารอกีในวนัที ่27 มนีาคม 2562 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 
โปรแกรม: แกช้ง เสรมิโชคลาภ เสรมิดวง ฮอ่งกงไหวพ้ระ 9 วดั 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิฮอ่งกงแอรไ์ลน ์(HX)  

 

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 ่09-11 มนีาคม 2562                        17,888 17,888 15,888 
 

5,000 
 

9,313 

วนัที ่23-25 มนีาคม 2562                       17,888 17,888 15,888 
 

5,000 
 

9,313 

"ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 6,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ" 
 

 
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 

หมายเหต ุ: 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะน าการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  รวม 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

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

ขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

9. ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
10. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
11. ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
12. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
13. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

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

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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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 ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


