
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม – ตลุำคม 2566 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินเช็กแล็บก็อก – เกำะลนัเตำ – ขึ้ นกระเชำ้นองปิง 360 – 

หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถำน – CITYGATE OUTLET – โรงแรมที่พกั 

       อำหำร เชำ้ (บนเคร่ืองบิน) /–/ค ำ่                                                                                                                               

05.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 5 เคำน์เตอรส์ำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค (CX) เจำ้หน้ำท่ี

บริษทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำน น ำท่ำนเช็คอนิรบัตัว๋เครื่องบิน 

หมำยเหต ุท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นระบบ Random ไม่สำมำรถล็อคท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อำจไม่ไดน้ัง่ติดกนั และไม่สำมำรถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เคร่ืองบินได ้เพรำะเป็นตัว๋กรุป๊ ตำมเงื่อนไขของสำยกำรบิน 

08.10 น. เหนิฟ้ำสู ่เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบินท่ี CX700 

 บริกำรอำหำรเชำ้ บนเคร่ืองบิน [ม้ือท่ี 1] 



 
 
 
 

12.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินเช็กแล็บก็อก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง น ำท่ำน เขำ้พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจ

คนเขำ้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ รบักระเป๋ำสมัภำระ เดินทำงโดยรถโคช้ปรบัอำกำศ (เวลำทอ้งถิ่นท่ีฮ่องกงเร็วกว่ำประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง)  

  

เที่ยง  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 2] 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่เกำะลนัเตำ น ำท่ำนข้ึน กระเชำ้นองปิง 360 องศำ แบบธรรมดำ น ำท่ำนนมสักำร พระใหญ่เทียน

ถำน ณ  วดัโป่วหลนิ หรือ นิยมเรียกว่ำพระใหญ่ลนัเตำ องคพ์ระสรำ้งทองสมัฤทธ์ิ 160 ช้ิน องคพ์ระพทุธรูปหนัพระพกัตร์

ไปทำงเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐำนอยู่โดยมีควำมสูง 26.4 เมตรบนฐำนดอกบวั หำกนับรวมฐำนแลว้มีควำมสูง

ทัง้สิ้น 34 เมตร ค่ำก่อสรำ้งพระพทุธรูป 60 ลำ้นเหรียญฮ่องกง โดยพระพทุธรูปมีช่ือเรียกอย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ พระใหญ่

เทียนถำน ประดิษฐำนบนแท่นบูชำมีควำมสูงเท่ำกบัตึก 3 ชัน้ออกแบบตำมฐำนโครงสรำ้งของหอฟ้ำเทียนถำนในปกักิ่ง  

 

 



 
 
 
 

จำกนั้นใหท่้ำนอสิระ ณ บริเวณ หมู่บำ้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้ำนไดอ้ิสระเท่ียวชม รำ้นคำ้ รำ้นอำหำร บริเวณหมู่บำ้น

จ ำลองแห่งน้ีท่ำนจะไดพ้บควำมสนุกท่ีสำมำรถผสมผสำนระหว่ำงควำมเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่ำงลงตวั 

แวะพกัเหน่ือย หำของอร่อยกิน แนะน ำเตำ้ฮวยหยินหยำง เตำ้ฮวยท่ีผสมผสำน

กนัไดอ้ย่ำงลงตวัระหว่ำงงำด ำ (สีด ำ) กบั เตำ้หู ้(สีขำว) ใหค้วำมสดช่ืนไม่น้อย 

เรื่องควำมอร่อยพูดไดค้ ำเดียวว่ำ “ตอ้งลอง”  

หมำยเหต ุ: กรณีกระเชำ้นองปิงปิดซ่อมบ ำรุง หรือปิดเน่ืองจำกสภำพอำกำศ ทำง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอทุยำน เพื่อน ำท่ำนข้ึนสูย่อด

เขำแทน 

จำกนั้นให ้ท่ำนอิสระช้อปป้ิง ท่ีห ้ำงดัง 

CITYGATE OUTLET ให ้ท่ ำนช้อป ป้ิง

สินคำ้ตำมอธัยำศัยกบั OUTLET สินคำ้

แบรนด์เนมระดับโลกมำกมำย เ ช่น 

COACH, ESPRIT, POLO, RALPH 

LAUREN หรือว่ำจะเป็น BURBERRY 

รวมทั้งรองเทำ้กีฬำมำกมำยหลำยย่ีหอ้ 

และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอรม์ำเก็ตขนำด

ใหญ่ใหท่้ำนไดเ้ลือกซื้ อสินคำ้ ไม่ว่ำจะ

เป็น ของกนิ ของใช ้หรือว่ำผลไมส้ดๆ จบัจำ่ยกนัไดอ้ย่ำงจุใจ  

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 3]  

 

พกัท่ี RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL , BP HOTEL , PRUDENTIAL HOTEL   หรือ

ระดบัเทียบเท่ำ  พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

หมำยเหต ุโรงแรมท่ีพกั จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ ก่อนเดินทำงโดยประมำณ 5-7 วนัท ำกำร 



 
 
 
 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง วดัซีซำ้น – วดัหวงัตำ้เซียน – วดัเจำ้แม่กวนอิมฮ่องฮ ำ – โรงงำนกงัหนัจิวเวลรี่ – รำ้นหยก – 

วดัแชกงหมิว – ชมวิววิคตอเรยีพคี – อำ่วรพีลัสเ์บย ์– Symphony of Lights – โรงแรมที่พกั 

         อำหำร เชำ้/เที่ยง/ค ำ่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 4] 

น ำท่ำนสู่ วดัซีซำ้น วดัท่ีเปรียบเสมือนดินแดนสวรรคบ์นเกำะฮ่องกง เป็นท่ีประดิษฐำนรูปปัน้เจำ้แม่กวนอมิองคใ์หญ่เป็น

อนัดบั 2 ของโลก ดว้ยควำมสูงถึง 76 เมตร ซึ่งเทียบเท่ำกบัอำคำร 25 ชั้น สรำ้งดว้ยทองสมัฤทธ์ิทำดว้ยสีขำวหนัหน้ำสู่

ทะเล เป็นสถำนท่ีท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ มีมนตข์ลงั ท่ีน่ียงัเต็มไปดว้ยเรื่องรำวของธรรมะ เป็นสถำนท่ีเผยแพร่หลกัค ำสอนทำง

พระพทุธศำสนำที่ส ำคญัของฮอ่งกงเลยทีเดียว 

 

น ำ ท่ำนเข้ำ สู่  ว ัดหวังต ้ำ

เซียน เป็นวัดเก่ำแก่อำยุ

กว่ำร ้อยปี ท่ีได้ร ับควำม

นิยมสูงสุดของคนฮ่องกง 

และคนจีนแผ่นดินใหญ่ 

เ ป็ น วัด ท่ี ส ร ้ำ ง ข้ึ น เ พื่ อ



 
 
 
 

สกักำระบูชำท่ำนเทพหวงัตำ้เซียน วดัแห่งน้ีจะขอพรเกี่ยวกบัเรื่องของสุขภำพ และสติปญัญำ กบั องคห์วงัตำ้เซียน / ขอ

เน้ือคู่ ผูกดำ้ยแดง ไหวพ้ระสละโสด ท่ี เทพจนัทรำ  

เที่ยง  บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 5]  

บ่ำย น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัเจำ้แม่กวนอิม

ฮอ่งฮ ำ ปำงใหกู้เ้งนิ มีช่ือเสยีง

ในเรื่องกำรขอโชคลำภเงินทอง 

เป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของ

ฮ่องกง สรำ้งข้ึนในปี ค.ศ.1873 

มีลกัษณะสถำปตัยกรรมแบบวดั

จีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดท่ีมี

ช่ือเสียงมำกแห่งหน่ึงของฮ่องกง น ำท่ำนท ำพิธียืมเงนิ เจำ้แม่กวนอิม 

ร ำ่รวยเงนิทองไหลมำเทมำ 

น ำท่ำนเยี่ยมชม โรงงำนจวิเวลรี ่ท่ีข้ึนช่ือของฮอ่งกงพบกบังำนดีไชน์ท่ี

ไดร้บัรำงวลัอนัดบัเยี่ยม และใชในกำรเสริมดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยกำร

ย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มำท ำเป็นเคร่ืองประดบั ไม่ว่ำจะเป็น จี้  

แหวน ก ำไล เพื่อใหเ้ป็นเครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตำ น ำ

ท่ำนชม รำ้นหยก มีสินคำ้มำกมำยเกี่ยวกบัหยก อำทิ ก ำไลหยก หรือ

สตัวน์ ำโชคอย่ำงป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่้ำนไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝำก หรือ

เป็นของท่ีระลกึหรือน ำโชคแด่ตวัท่ำนเอง  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัแชกงหมิว ใหท่้ำนไดจุ้ดธูปขอพร สกักำระเทพเจำ้แชกง ตัง้จิตอธิษฐำนดำ้นหน้ำองคเ์จำ้พ่อแชกง 

จำกนั้นใหท่้ำนหมุนกงัหนัทองแดงจะมีกงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมำยถึง เดินทำงปลอดภยั, สุขภำพแข็งแรง, โชคลำภ 

และเงนิทอง เช่ือกนัว่ำหำกหมนุครบ 3 รอบและตีกลอง 3 คร ัง้ จะช่วยปดัเป่ำสิ่งชัว่รำ้ยออกไป และน ำพำสิ่งดีๆ เขำ้มำ 

ต ำนำนวดัแชกง หรือเรียกอกีช่ือหน่ึงว่ำ “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัท่ีมีประวติัศำสตรอ์นัยำวนำน สรำ้งมำตัง้แต่ 300 ปี

ก่อน ตำมต ำนำนเล่ำกนัว่ำไดมี้โจรสลดัตอ้งกำรท่ีจะมำปลน้ชำวบำ้น เม่ือนำยพลแชกงรูเ้ขำ้ก็ไดบ้อกใหช้ำวบำ้นพบักงัหนั



 
 
 
 

ลมแลว้น ำไปติดไวท่ี้หน้ำบำ้น ปรำกฎว่ำโจรสลดัไดจ้ำกไปและไม่ไดท้ ำกำรปลน้ ชำวบำ้นจึงมีควำมเช่ือว่ำกงัหนัลมนั้นช่วย

ขจดัสิ่งชัว่รำ้ยที่ก ำลงัจะเขำ้มำ และน ำพำสิ่งดีๆ มำสูต่น จงึไดส้รำ้งวดัแชกงแห่งน้ีข้ึน เพื่อระลกึถงึนำยพลแชกง และเป็นท่ี

สกักำระบูชำเพื่อไม่ใหมี้สิ่งไมดี่เกดิข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำ ท่ำน ข้ึน สู่  ยอดเขำ

วิคตอเรียพีค ทุกท่ำนจะ

ได้ส ัมผัส บ ร รย ำ ก ำ ศ

บริสุทธ์ิสดชน สำมำรถ

ชมทศันียภำพอนังดงำม

ของ เกำะฮ่องกงและ

เกำลูนได้ทั้งเกำะอย่ำง

ชดัเจน มีควำมสูงถงึ 428 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล ท่ีจุดน้ีสำมำรถมำชมวิวเมืองฮอ่งกงไดท้ ัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลำกจ็ะมีวิว

ท่ี  สวยงำมแตกต่ำงกนัไป วิวท่ีมองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอำคำรสูงระฟ้ำของฮ่องกง ท่ีก่อสรำ้งตรงตำมหลกัฮวงจุย้ 

อำทิ ตึกเซ็นทรลัพลำซ่ำ, ตึกไชน่ำแบงคแ์ละตึกอืน่ๆ อนัเป็นท่ีตัง้ของธุรกจิ ชัน้น ำของฮอ่งกงพรอ้มทัง้ถ่ำยภำพอนัสวยงำม

น่ำประทบัใจ 

  



 
 
 
 

จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำรขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลท่ี

บริเวณชำยหำด รีพลัสเ์บย ์โดยเช่ือว่ำ ณ บริเวณหำดรีพลัสเ์บย ์

เป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของเกำะฮ่องกง น ำท่ำนเริ่มขอพร เจำ้

แม่กวนอมิ จำกนั้นน ำท่ำนขอพร เทพเจำ้ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจำ้แห่ง

โชคลำภ ควำมมัน่คง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถำ้ท่ำนไหนมีลูก

ยำก กส็ำมำรถขอพรเร่ืองลูกจำก พระสงักจัจำยน์ ได ้ 

จำกนั้นน ำท่ำน ขำ้มสะพำนต่ออำยุ ซึ่งเช่ึอกนัว่ำขำ้มหน่ึงคร ัง้จะ

มีอำยุเพิ่มข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่อง

ควำมรกัจำก เทพเจำ้แห่งควำมรกั ก็ได ้จำกนั้นขอพรเร่ืองกำร

เดินทำง ใหเ้ดินทำงปลอดภยัจำก เจำ้แม่ทบัทิม จำกนั้นใหท่้ำน

ไดร้บัพลงัจำก ศำลำแปดทิศ ซึ่งถอืว่ำเป็นจุดรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮอ่งกง 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 6]  

20.00 น. น ำ ท่ ำ น ชม  A Symphony of Lights แ ส ด ง

มลัติมีเดีย แสงไฟเลเซอร ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่ำง

หน่ึง ของฮอ่งกง โดยไดท้ ำกำรจดัแสดง เพื่อควำม

เพลดิเพลนิ ของนักท่องเที่ยวหลำยลำ้นคน  

 



 
 
 
 

พกัท่ี RAMADA GRAND HOTEL , DORSETT KWUN TONG HOTEL , BP HOTEL , PRUDENTIAL HOTEL   หรือ

ระดบัเทียบเท่ำ  พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

หมำยเหต ุโรงแรมท่ีพกั จะแจง้ใหท่้ำนทรำบ ก่อนเดินทำงโดยประมำณ 5-7 วนัท ำกำร 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง อสิระชอ้ปป้ิงจมิซำจุย่ – สนำมบินเช็กแลบ็กอ็ก – สนำมบินสุวรรณภมูิ    

        อำหำร เชำ้/–/ค ำ่ (บนเคร่ืองบิน) 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ แบบต่ิมซ ำ ณ ภตัตำคำร [ม้ือท่ี 7] 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี ณ DUTY FREE ใหท่้ำน

ไดเ้ลือกซื้ อสินคำ้แบรนเนมต่ำงๆ จำกนั้นอิสระใหท่้ำนเต็ม

อิ่มกบั กำรชอ้ปป้ิง ย่ำนจิมซำจุ่ย มีรำ้นขำยของทัง้เคร่ือง

หนัง, เครื่องกีฬำ, เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป ฯลฯ และ

สนิคำ้แบบท่ีเป็นของพื้นเมืองฮอ่งกงอยู่ดว้ยและตำมซอกตึก

อนัซบัซอ้นมำกมำยมี SHOPPING COMPLEX ขนำดใหญ่

ช่ื อ  OCEAN TERMINAL ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย

หำ้งสรรพสนิคำ้เรียงรำยกนัอยู่ และมีทำงเช่ือมติดต่อกนัสำมำรถเดินทะลุถงึกนัไดใ้หแ้บรนดด์งัมำกมำยใหท่้ำนไดเ้ลือกซื้ อ 

ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ป็ น  COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI แล ะ อี ก

มำกมำย  

เที่ยง  อสิระรบัประทำนอำหำรเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

14.00 น.  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินเช็กแลบ็กอ็ก 

18.35 น. เดินทำงสู ่สนำมบินสุวรรณภมิู โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบิน CX703 

 บริกำรอำหำรค ำ่ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอำหำรรอ้น [ม้ือท่ี 8] 

20.35 น. เดินทำงถงึ สนำมบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้มื 

  

 

 



 
 
 
 

                    พเีรียด 12-14 สงิหำคม 2566 

เที่ยง  อสิระรบัประทำนอำหำรเที่ยง ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

12.00 น.  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเช็กแลบ็กอ็ก 

15.55 น. เดินทำงสู ่สนำมบินสุวรรณภมิู โดยสำยกำรบินคำเธ่ยแ์ปซิฟิค เที่ยวบิน CX701 

 บริกำรอำหำรค ำ่ บนเครื่องบิน แบบเซ็ทอำหำรรอ้น [ม้ือท่ี 8] 

18.00 น. เดินทำงถงึ สนำมบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้มื 

 

******************************************************** 

หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรท่องเที่ยว อำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 
รำคำเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทำงคนเดียวตจำ่ยเพิ่ม 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566  

(วนัแรงงำน) 
24,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 

4,900 

05-07 พฤษภำคม 2566 

 (วนัฉตัรมงคล) 
23,888 4,900 

03-05 มิถนุำยน 2566  

(วนัวิสำขบูชำ) 
24,888 4,900 

28-30 กรกฎำคม 2566  

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษำ) 
26,888 4,900 

 

 

 



 
 
 
 

 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 
รำคำเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทำงคนเดียวตจำ่ยเพิ่ม 

01-03 สงิหำคม 2566 

(วนัอำสำฬหบูชำ) 
23,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 

5,900 

04-06 สงิหำคม 2566 23,888 5,900 

11-13 สงิหำคม 2566 

(วนัแม่แห่งชำติ) 
23,888 5,900 

12-14 สงิหำคม 2566 

(วนัแม่แห่งชำติ)  

ขำกลบัไฟท ์CX 703 เวลำ 15.55-18.00 

24,888 5,900 

24-26 สงิหำคม 2566 23,888 5,900 

8-10 กนัยำยน 2566 22,888 5,900 

15-17 กนัยำยน 2566 22,888 5,900 

13-15 ตลุำคม 2566 

(วนัสวรรคต ร.9) 
24,888 5,900 

20-22 ตลุำคม 2566 23,888 5,900 

21-23 ตลุำคม 2566 24,888 5,900 

 

รำคำเด็กทำรก 6,900 บำท ทำรกตอ้งมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทำงไปและกลบั 

ไม่มีรำคำเด็ก และไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงได ้ 

เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ (แตส่ำมำรถเปลี่ยนผูเ้ดินทำงไดต้ำมเงือ่นไของสำยกำรบิน) 

 



 
 
 
 

รวมค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

ท่ำนละ 1,500 บำท/ทรปิ/ท่ำน เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

สว่นค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรท์ี่ดูแลจำกเมืองไทย แลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

► เอกสำรท่ีตอ้งท ำกำรเตรียมก่อนเดินทำงและเดินทำงกลบัประเทศไทย 

1. พำสปอรต์ตวัจริง (อำยุกำรใชง้ำนตอ้งเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือน) 

2. ผูท่ี้เดินทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสำรขอ้มูลรบัรองกำรไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด  

19 ครบ 2 เข็ม ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (จำกแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทำงจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมเอกสำร) 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ (ตัว๋กรุป๊ไม่สำมำรถ Upgradeท่ี

นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทำงไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่ำนั้นไม่สำมำรถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่ำนถำ้วนัท่ีเขำ้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3 ท่ำน) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่ำใชจ้ำ่ยพกัเด่ียวเพิ่ม) กรณี

หอ้งพกัในเมืองท่ีระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกำลวนัหยุด มีงำนแฟรต่์ำงๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

5. เจำ้หนำ้ที่บริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำ สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรมัและค่ำประกนัวินำศภยัเครื่องบินตำม

เงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเกบ็ และกรณีสมัภำระเกนิท่ำนตอ้งเสยีค่ำปรบัตำมท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็ 

7. ค่ำประกนัอบุติัเหตตุำมกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บำท ค่ำรกัษำพยำบำล ตำมเงื่อนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท ำไวท้ ัง้น้ีย่อม

อยู่ในขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสำรรบัรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภำพ ท่ำนสำมำรถส ัง่ซื้อประกนัสุขภำพเพิ่มไดจ้ำกบริษทัประกนัทัว่ไปค่ำภำษี 

8. สนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร ์

9. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 



 
 
 
 

10. รวมค่ำทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ ท่ำนละ 1,500 บำท/ท่ำน ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมประทบัใจและน ้ำใจจำกท่ำน 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% 

2. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทิเช่น ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืม ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่ำภำษีทกุรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเกบ็) 

5. ค่ำภำษีน ้ำมนัท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็เพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 

7. ค่ำหวัหนำ้ทวัรจ์ำกประเทศไทย แลว้แต่ควำมประทบัใจและน ้ำใจจำกท่ำน 

 

เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร 

กำรเดินทำงคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ ำนวนดงักล่ำว 

• เลื่อน หรือยกเลกิกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง 15 วนั 

• หรือขอสงวนสทิธิในกำรปรบัรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ถงึ15ท่ำนและท่ำนยงัประสงคเ์ดินทำงต่อ) โดยทำงบริษทัจะ

ท ำกำรแจง้ใหท่้ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 

 

ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิ้น 

กำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำบริกำร 

1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท 

2. ค่ำทวัรส์่วนท่ีเหลือช ำระ 30 วนัก่อนออกเดินทำง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่ำออกใกลว้นัเดินทำงท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำทวัร ์

สว่นท่ีเหลอืตำมท่ีบริษทัก ำหนดแจง้เท่ำนั้น 

**ส ำคญั**ส ำเนำหน้ำพำสปอรต์ผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบัและจ ำนวนหน้ำ

หนังสือเดินทำงตอ้งเหลือว่ำงส ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต ำ่กว่ำ 3 หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พำสปอรต์หมดอำยุ ** กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ 

 



 
 
 
 

เงื่อนไขกำรยกเลกิ 

➢ ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

➢ ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จำกยอดท่ีลูกคำ้ช ำระมำ และเกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถำ้มี) 

➢ ยกเลกิก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยึดเงนิเต็มจ ำนวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัทวัร ์คืนเงนิค่ำทวัรโ์ดยหกัค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกดิข้ึนจริง(ถำ้มี) 

*ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใชจ้ำ่ยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

หมำยเหต ุ: กรุณำอำ่นศึกษำรำยละเอยีดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพื่อควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำนลูกคำ้และบริษทัฯ และ

เม่ือท่ำนตกลงชำระเงนิมดัจำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆทัง้หมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรบัรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเกบ็ค่ำนำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทำง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุ่ำงๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรยกเลกิบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ

อบุติัเหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ

ทัง้หมด 

7. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอำจจะปรบัเปลี่ยนตำมท่ีระบใุนโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขำ้พกั โดยมีหอ้งพกัส ำหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อำจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัควำมพรอ้มใหบ้ริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณำแจง้บริษทัฯ อย่ำงน้อย14วนัก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น

บริษทัฯไม่สำมำรถจดักำรไดล้่วงหนำ้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้

อ ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ไดเ้น่ืองจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของ



 
 
 
 

ทกุประเทศในรำยกำรท่องเท่ียว อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำท่ีสอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่

ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 


