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พาเทีย่วฮอ่งกง ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตา 

3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิไทย TG 
 

 
 

 

รายการทัวร+์ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

      

 

 

1. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้นองปิงแบบครสิตลั ชมววิ 360 องศา 
2. ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัแชกง วดัหวงัตา้เซยีนและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์

3. อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ , ซติีเ้กทเอาทเ์ลท 
4. เมนูพเิศษ ต ิม่ซ าตน้ต าหรบั ,หา่นยา่ง 

 

 
      ก าหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัที ่14-16 ตลุาคม 2561 21,900.- 

วนัที ่20-22 ตลุาคม 2561 
22,900.- 

      
 

 
 

 
 

เร ิม่ตน้เพยีง21,900.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรุงเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – พระใหญ่ลนัเตา+กระเชา้นองปิง  

(แบบครสิตลัไป-กลบั)– City Gate Outlet 
 

✈ O O 
PANDA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
 

2. 

ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– จุดชมววิThe Peak (น่ังรถราง) – 
Jewelry Factory – ศนูยห์ยกและสมุนไพร – วดัแชกง –  
วดัหวงัตา้เซยีน – Symphony of Light 
 

O O O 
PANDA HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
 

3. 
ฮอ่งกง – อสิระฟรชีอ้งป้ิงย่านจมิซา่จุย่ (เต็มวนั) – กรุงเทพฯ 
 

O X ✈  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 

กรุงเทพฯ-ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง (แบบครสิตลัไป-กลบั)–  

City Gate Outlet 
 

05.00 น. 

พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิท ีTG600  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.45 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง Exit Bจากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู ่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณอ์นัน่าตืน่เตน้ชม

ววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภูเขาสงูแบบ360องศา ระยะทางกวา่ 

5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าท่านนมัสการพระ

โพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภัทรโพธสิตัว ์ณ 

วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวดัขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 

1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ท าใหปั้จจุบันมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจ าวดักนัเป็นจ านวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่น้ือสตัวท์ุกชนดิ วดัโปหลนิตัง้อยู่

ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจาก

เกอืบทุก ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นลา่ง ไตข่ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทับ

อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 

34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปป้ันเทพธดิาก าลงั

https://www.talontiew.com/the-peak-hong-kong/
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ถวายเครือ่งสกัการะแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูป

เทยีนถานบนยอดเขาน้ีเทยีนถานแปลวา่แท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่าง

ครบครันตัง้แต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่2: 

ฮอ่งกง – หาดรพีลสัเบย ์– จุดชมววิThe Peak (น ัง่รถราง) – Jewelry Factory – ศนูย ์

หยกและสมุนไพร – วดัแชกง – วดัหวงัตา้เซยีน – Symphony of Light 

 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น 

สามารถชมทัศนียภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอย่างชดัเจน  เป็นจุดชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮอ่งกง ที่ดา้นบนของ The Peak มีอาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ึ้งมาดามทุสโซ ่

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูที่สดุในฮอ่งกง ...จากนัน้น าท่านนมัสการขอพรจากเจา้

แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมี

นักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและเทพเจา้แห่ง

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวงัทุกครัง้ไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร – เมนูพเิศษ ห่านย่าง 

https://www.talontiew.com/the-peak-hong-kong/
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 ท่านชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยห์ยก

และสมุนไพร ชมวธิีการเลอืกซือ้หยกแทห้รือหยกเทียม และเลอืกซือ้สมุนไพรที่ไดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

รัฐบาลฮ่องกง  จากนัน้น าท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหก้ับWong Tai 

Sin เด็กหนุ่มผูร้เิริม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลา

ตอ่มา เป็นวดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการ

ดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผูีค้นมากมายที่น าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไป

จนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสแีดงขนาด

ใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเก่าแกท่ี่มีความศักดิส์ทิธิม์าก มี

อายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวดัแชกงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชือ่ว่า

ท่านแชกง เน่ืองจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าให ้

คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมคีวามเชือ่ถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จใน

ทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้ี

ความเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการ

ช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์ังหันน าโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 

สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัที่ 2 ของ

เดอืนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดน้ีเพื่อถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพา

สิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน ...น าท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอร์

ประกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้นัตามจังหวะเสยีงเพลง Symphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.)   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PANDA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที ่3: 
ฮอ่งกง – อสิระฟรชีอ้งป้ิงยา่นจมิซา่จุย่ (เต็มวนั) – กรุงเทพฯ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

  

จากนัน้ใหท้่านอสิระกบัการเดนิเทีย่วสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงไม่วา่จะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรอื 

ศนูยก์ารคา้ตา่งๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ย่าน Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้

แบรนดด์งักวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไม่ได.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กบัสนิคา้

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

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทุกมุมโลก   

          (อสิระอาหารกลางวนัและค า่... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

 

       ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

20.45 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG607 

22.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 



 
 
 
 
 
 

 
GO1HKG -TG001          5 จาก 7 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ วนัที ่14-20 ก.ย. และพฤศจกิายน 6วนั 2561  

ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทนคะ่** 

 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

โปรแกรม: พาเทีย่วฮอ่งกง ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตา 3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิไทย TG 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ท่านละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

14-16 ตลุาคม 2561 21,900 21,900 19,900 5,000 10,460 

20-22 ตลุาคม 2561 22,900 22,900 20,900 5,000 10,960 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหตุ : 

1. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

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

แนะน าการยืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก ์ ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

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

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  
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 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

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

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

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

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก. และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหาย

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

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

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเน่ืองจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าต๋ัวในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเกบ็คา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 


