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 ฮลัโหลวนัหยดุ-ฮอ่งกง-มาเกา๊-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

4 วนั 3 คนื 
 

 

 
 

 รายการทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•พกัฮอ่งกง 2 คนื มาเกา๊ 1 คนื 

•ไหวพ้ระวดัดงัฮอ่งกง ณ วดัแชกงหมวิ วดัหวงัตา้เซยีน เจา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลัสเ์บย ์
•ไหวพ้ระวดัดงัมาเกา๊ ณ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล วดัอามา่ 
•สนกุกบัการชอ้ปป้ิงฮอ่งกง ยา่นถนนนาธาน, มาเกา๊ เวเนเชีย่น 
•ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง ต ิม่ซ า กบัโจก๊ละมนุล ิน้  
•ถา่ยรปูกบับรรยากาศลาสเวกสัเอเซยี ที ่VENETIAN RESORT HOTEL และหอไอเฟล  
  จ าลองขนาดครึง่หนึง่ของจรงิจากทีฝ่ร ัง่เศส The Parisian Macao 

เร ิม่เพยีง26,888.- 
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      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่05-08 ธ.ค. 2561                  27,888.- 

วนัที ่29 ธ.ค. - 01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 2562 35,888.- 

 

 
      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฮอ่งกง–หาดรพัีลสเ์บย–์พคีแทรม  
(น่ังรถราง1ขา)  

✈ O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร –รา้นจวิเวอรร์ี–่วดัแชกงหมวิ–หวงัตา้เซยีน–
อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน  

O O O 
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. 
ฮอ่งกง–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–โบสถเ์ซน็ตป์อล–เซนาโดส้
แควร–์รา้นขนม–วดัอามา่ 

O O X 
Taipa Square หรอื
เทีย่บเทา่ 

4. 
มาเกา๊–เวเนเชีย่น–The Parisian Macao–ฮอ่งกง–สนามบนิฮอ่งกง 
– กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

O O ✈ 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ –ฮอ่งกง–หาดรพีลัสเ์บย–์พคีแทรม (น ัง่รถราง1ขา) 

05.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D การบนิไทย โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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08.00 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG600 

11.45 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport (เชค็ แล็บ กอ๊ก)  

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B สนามบนิตัง้อยูบ่นเกาะ

ลันเตา ฮอ่งกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบัมณฑลกวางตุง้ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางผา่นเสน้ทางไฮเวยอ์นัทันสมยั ผา่นสะพานแขวนซงิหมา่ (TSING MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพาน

แขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกวา่ 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลก นอร์

แมน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮอ่งกง   

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพัีลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสักการบชูาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แมก่วนอมิเจา้

แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป… 

น าทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคู่

กับววิทวิทัศน์ของตกึสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมววิทีสู่งทีสุ่ด และสวยทีสุ่ดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชืน่ 

สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบนของ The Peak มอีาคาร 

Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรอื ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมพีพิธิภัณฑห์ุ่นขึผ้ ึง้มาดามทุสโซ ่

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปป้ิงทีส่งูทีส่ดุในฮอ่งกง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 
ศนูยห์ยกและสมนุไพร–รา้นจวิเวอรร์ ี–่วดัแชกงหมวิ–หวงัตา้เซยีน–อสิระชอ้ปป้ิงยา่นนาธาน 
 

เชา้ 
           รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 
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จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี ่ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับ

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมนุไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต Shatin วัดแชกงสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้

ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวตัไิว ้ท าใหค้นทั่วไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืวา่หาก

ไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกงัหันน าโชคที่

ตัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ 

ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะหร์า้ยกถ็อืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปให ้

หมด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิ

จะมาวดันีเ้พือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ

น าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน ...จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อทุศิ

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้

หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวดัทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกงมี

เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ 

ตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวดัจนีสมยัโบราณที่

มเีสาสแีดงขนาดใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการเดนิเทีย่วสัมผัสกับแหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรือ 

ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ยา่น Tsim Sha Tsuiทีม่รีา้นคา้

แบรนดด์ังกว่า 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปป้ิงทีฮ่อ่งกง กับสนิคา้

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

G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทกุมมุโลก   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: 

 
ฮอ่งกง–มาเกา๊–เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล–โบสถเ์ซ็นตป์อล–เซนาโดส้แควร–์รา้นขนม– 
วดัอามา่ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูม่าเกา๊โดยเรอืเฟอรร์ีใ่ชเ้วลา 50 นาท.ี (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนั

เดนิทาง)  “มาเกา๊” เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจ ในอดตีมาเกา๊เป็นเพยีงแคห่มูบ่า้น

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟเูจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิจนมาถงึชว่งตน้ศตวรรษที ่16 

ชาวโปรตเุกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบนีเ้พือ่ตดิตอ่คา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้งอาณานคิมอยูใ่นแถบ

นีท้ีส่ าคัญคอืชาวโปรตเุกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตกเขา้มาอยา่งมากมายท าใหม้าเกา๊กลายเป็นเมอืงทีม่ีก่ารผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมตะวันออกและ

ตะวันตกอยา่งลงตัวจนสามารถเรยีกไดว้า่เป็น “ยโุรปใจกลางเอเชยี” มาเกา๊อยูใ่นเขตมณฑลกวางตุง้บน

ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวันตกของสามเหลีย่มปากแมน่ ้าเพริล์ ในอดตีมาเกา๊เป็นอาณานคิมของโปรตเุกสนานถงึ 

400 ปี จนกระทั่งวันที1่9 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตเุกสท าพธิสีง่มอบมาเกา๊คนืใหก้บัสาธารณรัฐประชาชนจนี 

นับจากนัน้มาเกา๊ไดก้ลายเป็นหนึง่ในเขตปกครองพเิศษของจนีอยา่งสมบรูณ์แตย่งัคงสภาพทางการเมอืงการ

ปกครองในรปูแบบของหนึง่ประเทศสองระบบ...น าทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิรมิทะเล รปูองคเ์จา้แมก่วนอมิ

ส าฤทธิป์ระทับยนืบนโคมทรงดอกบวั ซึง่ประเทศโปรตเุกสสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ใหก้บัมาเกา๊เนือ่งในโอกาส

สง่มอบคนืใหก้บัประเทศจนี จากนัน้น าทา่นสูโ่บสถเ์ซนตป์อล โบสถเ์กา่แกซ่ ึง่มคีวามงดงามตาม

สถาปัตยกรรมยโุรปโบสถแ์หง่นีเ้คยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแหง่แรกของชาวตะวันตกในดนิแดนตะวันออกไกล 

ตอ่มาในปีค.ศ.1835 เกดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแคเ่พยีงบานประตแูละบนัได

ทางเขา้ดา้นหนา้ทีส่งา่งามยา่นการคา้ส าคัญของมาเกา๊ เซนาโดส้แควร ์หรอื เซ็นเตอรพ์อยทม์าเกา๊ ซึง่

โดดเดน่ดว้ยพืน้ถนนทีป่ลูาดดว้ยกระเบือ้งเป็นลายลอนคลืน่ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์ปรตเุกส อสิระ

ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและแวะซือ้สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงและสนิคา้แผงลอยมากมาย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชม วดัอามา่ ใหท้กุทา่นไดก้ราบไหวเ้จา้แมท่ับทมิที ่วดัอามา่ ซึง่เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากๆ ส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วส าหรับวดัแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้บัทะเล ภายในวัดดแูลว้ก็แปลกตาดเีพราะวา่มกีารกอ่สรา้งกนัแบบ

ลดหลั่นกนัไปตามพืน้ทีท่ีอ่ านวย เนือ่งจากสถานทีแ่หง่นีต้ัง้อยูร่มิเชงิเขา เมือ่เดนิพน้ซุม้ประตกู็จะพบกบัศาล

ของเจา้แมท่บัทมิตัง้อยู ่...นอกจากนัน้ก็ยงัม ีหอเมตตาธรรม ศาลเจา้แมก่วนอมิ ศาลพทุธเซนิเจา้ชานหลนิ

และยงัมศีาลเจา้ขนาดเล็กๆ อกีหลายศาลทีไ่ดม้กีารสรา้งเพือ่ถวายใหแ้กเ่จา้แมท่ับทมิ ...จากนัน้น าทา่นแวะ

ซือ้ขนมพืน้เมอืงมาเกา๊ขนมทารต์ไข ่และทองพับหอ่สาหรา่ยทีข่ ึน้ชือ่... 

*อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย* 
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        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Taipa Square หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่4: 

 
มาเกา๊–เวเนเชีย่น–The Parisian Macao–ฮอ่งกง–สนามบนิฮอ่งกง (เช็ค แล็บ กอ๊ก) –  
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั  

 น าทา่นชม The Venetian Resort โรงแรมสดุหรเูลศิอลังการในบรรยากาศลาสเวกสัใหท้า่นอสิระพักผอ่น

ถา่ยรปูและชมความงามสมัผัสเมอืงจ าลองลาสเวกสัและไดช้มทอ้งฟ้าจ าลองเสมอืนจรงิภายในเวเนเชีย่นตาม

อธัยาศัยซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ เชน่ GRAND CANAL SHOP มรีา้นอาหารชือ่ดังใหท้า่นไดส้มัผัสกบัภตัตาคาร

กวา่ 30 แหง่ เพือ่ลิม้ลองเมนูตา่งๆ ทีท่า่นชืน่ชอบและรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายกวา่300 รา้น เชน่ 

BOSSINI, G2000, GIODANO,  SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรอื ลอ่งเรอืกอนโดลา่ CONDOLA (ไมร่วมอยูใ่น

รายการราคาทา่นละ120 เหรยีญ) ลอ่งไปตามคลองเวนชิภายในโรงแรมหรอืจะเสีย่งโชคคาสโินซึง่มอียู่

ทัง้หมด 4 โซนใหญ ่** (ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 21 ปี เขา้ไปภายในคาสโินไมอ่นญุาตท าการ

บนัทกึภาพใด ๆ ภายในคาสโินท ัง้ส ิน้และควรแตง่กายสภุาพ) ** ...น าทกุทา่นชมววิหอไอเฟลจ าลอง

ขนาดครึง่หนึง่ของจากจรงิทีฝ่ร่ังเศส ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณหนา้ทางเขา้รสีอรท์ The Parisian Macao (ไม่

รวมคา่บตัรขึน้ขมววิ) หอไอเฟลจ าลองของมาเกา๊จะกลายเป็นแลนดม์ารค์ส าคัญทีพ่ลาดไมไ่ดส้ าหรับทกุคน... 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูฮ่อ่งกงโดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

(ขึน้กบัสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง (เชค็ แล็บ กอ๊ก) 

20.45 น.      ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG607 

22.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
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โปรแกรม: ฮลัโหลวนัหยดุ-ฮอ่งกง-มาเกา๊-ไหวพ้ระ-ชอ้ปป้ิง 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

4 วนั 3 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:่ 05-08 ธ.ค. 2561              27,888 27,888 25,888 
 

7,000 
 

15,948 
 

วนัที:่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 

2562              
35,888 35,888 33,888 

 
10,500 

 
19,948 

วนัที:่ 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 

2562              
35,888 35,888 33,888 

 
10,500 

 
19,948 

 

"ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 7,000 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ" 
 

 

หมายเหต ุ: 

1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

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

การยืน่วซีา่ได ้

3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ  รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แต่

ความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

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

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 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)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

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

ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

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

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 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 ้

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 


