
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิเช็กแลบ็กอ็ก – โรงแรมที่พกั     

       อาหาร –/เที่ยง (บนเครื่องบนิ) /–                                                                                                                                 

10.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หน้าที่บริษทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกทุกท่าน นําท่านเช็คอนิรบัต ัว๋เครื่องบนิ 

เน่ืองจากมาตรการของทางรฐับาลฮอ่งกง ยงัไม่อนุญาตใหก้รุป๊ทวัรท่์องเที่ยวนัง่รบัประทานอาหารในรา้นอาหารได ้ทางบรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธ์ิ 

ตลอดการเดินทาง บรกิารอาหารเป็น SET BOX อาหารกล่อง โดยยงัคงเมนูข้ึนช่ือไวใ้นแต่ละม้ืออาหาร 

 

หมายเหต ุที่นัง่บนเครื่องบนิเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน  

เครื่องบนิได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

13.45 น. เหนิฟ้าสู ่เขตปกครองพเิศษฮอ่งกง โดยสายการบนิฮอ่งกงเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK384 

 บรกิารอาหารเที่ยง บนเครื่องบนิ [ม้ือที่ 1] 

17.40 น. เดินทางถงึ สนามบินเช็กแล็บกอ็ก เขตปกครองพเิศษฮ่องกง นําท่าน ตรวจคดักรองแบบ PCR ก่อนเขา้พธิีการตรวจคน

เขา้เมือง หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ รบักระเป๋าสมัภาระ เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ (เวลา

ทอ้งถิน่ที่ฮอ่งกงเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  



 
 

 

 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ ไม่รวมอยู่ในรายการน าเที่ยว 

พกัที่ RAMADA GRAND  HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้านทราบ กอ่นเดินทางโดยประมาณ 5-7 วนัทาํการ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง ชมววิวคิตอเรยีพคี – อา่วรพีลัสเ์บย ์– วดัหวงัตา้เซียน – วดัเจา้แม่กวนอมิฮอ่งฮาํ – ชอ้ปป้ิงจมิ

ซาจุย่ – AVENUE OF STAR   อาหาร เชา้/เที่ยง/คํา่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 2] 

นําท่านข้ึนสู ่ยอดเขาวคิตอเรยีพคี ทกุท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศบรสิุทธ์ิสดชน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะ

ฮอ่งกงและเกาลูนไดท้ ัง้เกาะอย่างชดัเจน จุดชมววิที่ดีที่สุดและหา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศ

ทัง้ 360 

องศา มีความสูงถงึ 428 เมตรจากระดบัน้ําทะเลที่จุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ ัง้วนัซึ่งในแต่ละช่วงเวลากจ็ะมีวิวที่  

สวยงามแตกต่างกนัไป ววิที่มองเหน็กจ็ะเป็นววิของตกึและอาคารสูงระฟ้าของฮอ่งกง ที่กอ่สรา้งตรงตามหลกัฮวงจุย้ อาทิ 

ตึกเซ็นทรลัพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงคแ์ละตึกอื่นๆ อนัเป็นที่ต ัง้ของธุรกจิ ชัน้นําของฮ่องกงพรอ้มทัง้ถ่ายภาพอนัสวยงามน่า

ประทบัใจ 



 
 

 

  

จากนั้นนําท่านนมสัการขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเป็นสิริมงคลที่

บรเิวณชายหาด รพีลัสเ์บย ์โดยเช่ือว่า ณ บริเวณหาดรีพลัสเ์บย ์

เป็นจุดที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง นําท่านเริ่มขอพร เจา้

แม่กวนอมิ จากนั้นนําท่านขอพร เทพเจา้ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจา้แห่ง

โชคลาภ ความมัน่คง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถา้ท่านไหนมีลูก

ยาก กส็ามารถขอพรเรื่องลูกจาก พระสงักจัจายน์ ได ้ 

จากนั้นนําท่าน ขา้มสะพานต่ออายุ ซึ่งเช่ึอกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะ

มีอายุเพิ่มข้ึน 3 ปี หรือคนโสด จะเลือกขอคู่ หรือขอพรเรื่อง

ความรกัจาก เทพเจา้แห่งความรกั ก็ได ้จากนั้นขอพรเรื่องการ

เดินทาง ใหเ้ดินทางปลอดภยัจาก เจา้แม่ทบัทมิ จากนั้นใหท่้านไดร้บัพลงัจาก ศาลาแปดทศิ ซึ่งถอืว่าเป็นจุดรวมรบัพลงัที่ดี



 
 

 

ที่สุดของฮอ่งกง 

นําท่านเขา้สู ่วดัหวงัตา้เซียน วดัที่เกา่แกไ่ดร้บัความนิยมสูงสุด

ของคนฮอ่งกง และคนจนีแผ่นดินใหญ่ ใหท่้านขอพรเรื่อง

สุขภาพกบั องคห์วงัตา้เซียน / ขอเน้ือคู่ ผูกดา้ยแดง ไหวพ้ระ

สละโสด ที่ เทพจนัทรา 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 3]  

บ่าย นําท่านเขา้สู่ วดัเจา้แม่กวนอิมฮ่องฮํา มีช่ือเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง 

สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1873 มีลกัษณะสถาปตัยกรรมแบบวดัจนีดัง้เดิม และถอืเป็นวดัที่มีช่ือเสยีงมากแห่งหน่ึงของฮ่องกง นํา

ท่านทาํพธิียมืเงนิ เจา้แม่กวนอมิ รํา่รวยเงนิทองไหลมาเทมา 

 



 
 

 

นําท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ DUTY 

FREE ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้แบรนเนม

ต่างๆ จากนั้นอสิระใหท่้านเต็มอิ่มกบั การชอ้ป

ป้ิง ย่านจมิซาจุย่ มีรา้นขายของทัง้เครื่องหนัง, 

เครื่องกีฬา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป 

ฯลฯ และสนิคา้แบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกง

อยู่ดว้ยและตามซอกตึกอนัซบัซอ้นมากมายมี 

SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ช่ือ 

OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัอยู่ และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถเดินทะลุถงึกนั

ไดใ้หแ้บรนดด์งัมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อ ไม่ว่าจะเป็น COACH,LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, 

PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอกีมากมาย  

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 4]  

นําท่านเขา้ชม AVENUE OF STAR 

ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ไดร้วม

รวบเอารอยฝามือของดาราที่มีช่ือเสียง

มาประทบัเอาไวใ้หเ้ราไดช้มกนับนถนน

เสน้น้ี ซึ่งจะเห็นทัง้รูปปัน้ของนักแสดง

ช่ือดงั เช่น บลูซ๊ลี และรอยเทา้พมิพมื์อ

ของดาราดงัๆทัง้หลาย ทําใหบ้ริเวณน้ีมี

ช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวู ๊

ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน้ํา

ไปเรื่อยๆ ฝัง่ตรงขา้มกจ็ะมองเหน็ววิของตกึสูงต่างๆ  

 



 
 

 

พกัที่ RAMADA GRAND  HOTEL   หรอืระดบัเทยีบเท่า  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

หมายเหต ุโรงแรมที่พกั จะแจง้ใหท่้านทราบ กอ่นเดินทางโดยประมาณ 5-7 วนัทาํการ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง รา้นกงัหนัจิวเวลรี่ – รา้นหยก – วดัแชกงหมิว – เกาะลนัเตา – ข้ึนกระเชา้นองปิง 360 – 

หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET – สนามบินเช็กแล็

บกอ็ก – สนามบนิสุวรรณภมูิ   อาหาร เชา้/เที่ยง/คํา่ (บนเครื่องบนิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบติ่มซํา ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 5] 

นําท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบั

งานดีไชน์ที่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชในการเสริมดวง

เรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาทําเป็น

เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน กําไล เพื่อใหเ้ป็น

เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา นําท่านชม รา้นหยก 

มีสนิคา้มากมายเกีย่วกบัหยก อาท ิกาํไลหยก หรือสตัวนํ์าโชค

อย่างป่ีเสี๊ยะ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อเป็นของฝาก หรือเป็น

ของที่ระลกึหรอืนําโชคแด่ตวัท่านเอง  

 

นําท่านเดินทางสู ่วดัแชกงหมิว ท่านแชกงองคเ์กาแก่ ใหท่้าน

ไดจุ้ดธูปขอพร สกัการะเทพเจา้แชกง ตัง้จิตอธิษฐานดา้นหน้าองคเ์จา้พ่อแชกง จากนั้นใหท่้านหมุนกงัหนัทองแดงจะมี

กงัหนั 4 ใบพดั แต่ละใบหมายถงึ เดินทางปลอดภยั, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงนิทอง เช่ือกนัว่าหากหมนุครบ 3 

รอบและตกีลอง 3 คร ัง้ จะช่วยปดัเป่าสิง่ชัว่รา้ยออกไป และนําพาสิง่ดีๆ เขา้มา 

ตาํนานวดัแชกง หรอืเรยีกอกีช่ือหน่ึงว่า “วดักงัหนัลม” เป็นอกีหน่ึงวดัที่มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน สรา้งมาตัง้แต่ 300 ปี

ก่อน ตามตํานานเล่ากนัว่าไดมี้โจรสลดัตอ้งการที่จะมาปลน้ชาวบา้น เม่ือนายพลแชกงรูเ้ขา้กไ็ดบ้อกใหช้าวบา้นพบักงัหนั

ลมแลว้นําไปตดิไวท้ี่หนา้บา้น ปรากฎว่าโจรสลดัไดจ้ากไปและไม่ไดท้ําการปลน้ ชาวบา้นจงึมีความเช่ือว่ากงัหนัลมนั้นช่วย



 
 

 

ขจดัสิง่ชัว่รา้ยที่กาํลงัจะเขา้มา และนําพาสิง่ดีๆ มาสูต่น จงึไดส้รา้งวดัแชกงแห่งน้ีข้ึน เพือ่ระลกึถงึนายพลแชกง และเป็นที่

สกัการะบูชาเพือ่ไม่ใหมี้สิง่ไม่ดีเกดิข้ึน 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร [ม้ือที่ 6]  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่เกาะลนัเตา นําท่านข้ึน กระเชา้นองปิง 360 องศา แบบธรรมดา  

 

นําท่านนมสัการ พระใหญ่เทียนถาน ณ  วดัโป่วหลิน หรือ นิยม

เรียกว่าพระใหญ่ลนัเตา องคพ์ระสรา้งทองส ัมฤทธ์ิ 160 ช้ิน องค์

พระพทุธรูปหนัพระพกัตรไ์ปทางเหนือสู่จนีแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐาน

อยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตรบนฐานดอกบวั หากนับรวมฐานแลว้มี

ความสูงทัง้สิ้ น 34 เมตร ค่าก่อสรา้งพระพุทธรูป 60 ลา้นเหรียญ

ฮ่องกง โดยพระพุทธรูปมีช่ือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่

เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากบัตึก 3 ชั้น

ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปกักิง่  



 
 

 

นําท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ใหทุ้กท่านไดต้ ัง้จิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน

การเงนิ เน่ืองจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินข้ึนชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมีบนัได

ทอดยาวจาํนวน 268 ขัน้ หรอืชมววิของเกาะลนัเตาในมมุสูงได ้และยงัมีรูปปัน้ของเทพธิดาถวายเครื่องสกัการะตามความ

เช่ือของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บรเิวณฐานองคพ์ระ 

 

จากนั้นใหท่้านอิสระ ณ บริเวณ หมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง ใหท่้านไดอ้ิสระเที่ยวชม รา้นคา้ รา้นอาหาร บริเวณหมู่บา้น

จาํลองแห่งน้ีท่านจะไดพ้บความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวฒันธรรมดัง้เดิมไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 

แวะพกัเหน่ือย หาของอร่อยกนิ แนะนําเตา้ฮวยหยินหยาง เตา้ฮวยที่ผสมผสาน

กนัไดอ้ย่างลงตวัระหว่างงาดํา (สีดํา) กบั เตา้หู ้(สีขาว) ใหค้วามสดช่ืนไม่น้อย 

เรื่องความอร่อยพดูไดค้าํเดียวว่า “ตอ้งลอง”  

หมายเหต ุ: กรณีกระเชา้นองปิงปิดซ่อมบาํรุง หรอืปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพื่อนําท่านข้ึนสู่ยอด

เขาแทน 



 
 

 

 

จากนั้นให ้ท่านอิสระช้อปป้ิงที่ห ้างดัง 

CITYGATE OUTLET ใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ตามอธัยาศยักบั OUTLET สนิคา้

แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เ ช่น 

COACH, ESPRIT, POLO, RALPH 

LAUREN หรือว่าจะเป็น BURBERRY 

รวมทั้งรองเทา้กีฬามากมายหลายยี่หอ้ 

และชั้นใตดิ้นจะมีซุปเปอรม์าเก็ตขนาด

ใหญ่ใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ ไม่ว่าจะ

เป็น ของกนิ ของใช ้หรอืว่าผลไมส้ดๆ จบัจา่ยกนัไดอ้ย่างจุใจ  

 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสูส่นามบนิ 

21.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK385 

 บรกิารอาหารคํา่ บนเครื่องบนิ แบบเซ็ทอาหารรอ้น [ม้ือที่ 7] 

23.15 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพฯ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 

 

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

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

 

 



 
 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

02-04 ธนัวาคม 2565 18,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

4,900 

03-05 ธนัวาคม 2565 19,888 4,900 

10-12 ธนัวาคม 2565 18,888 4,900 

17-19 ธนัวาคม 2565 19,888 4,900 

06-08 มกราคม 2566 22,888 4,900 

12-14 มกราคม 2566 18,888 4,900 

15-17 มกราคม 2566 18,888 4,900 

20-22 มกราคม 2566 19,888 4,900 

 

► เอกสารที่ตอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 

2. ผูท้ี่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารขอ้มูลรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด 

19 ครบ 2 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพรอ้ม) (โดยผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร) 

 

 

►เงือ่นไขและขัน้ตอนสาํหรบัการเดินทางเขา้ฮอ่งกง 

1. เตรยีมพาสปอรต์ตวัจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดือน) 



 
 

 

2. กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ออนไลน์ Health Declaration Form ของรฐับาลฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อรบั QR 

Code สเีขียว ต่อเจา้หนา้ที่ที่ท่าอากาศยานฮอ่งกง โดย QR Code จะมีอายุ 72 ชัว่โมง (ทางบรษิทัฯ กรอกขอ้มลูให)้ 

3. หลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 ที่ไดร้บัการรบัรองโดยรฐับาลฮอ่งกง (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร) 

4. แสดงผลตรวจว่าปลอดเช้ือไวรสั COVID-19 ซึ่งจะตอ้งเป็นการตรวจกรดนิวคลีอกิดว้ยวิธีการ RAT-ATK ถ่ายรูปคู่กบัพาสปอรต์ 

กอ่นเดินทางมาสนามบนิ (ผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูเ้ตรยีมเอกสาร และชําระค่าใชจ้า่ยดว้ยตวัท่านเอง) 

5. แสดงหลกัฐานการสาํรองหอ้งพกัในฮอ่งกง เป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 คนื (นับวนัที่เดินทางถงึฮอ่งกงเป็นวนัที่ 0) 

6. เม่ือถงึเดินทางถงึฮอ่งกง ตอ้งเขา้รบัตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR หลงัตรวจเสรจ็แลว้ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองตามปกติ 

7. เขา้รบัตรวจตรวจคดักรอง RAT-PCR ในวนัที่ 3 ของการท่องเที่ยว 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ต ัว๋กรุป๊ไม่สามารถ Upgradeที่

นัง่เป็นBusiness Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวนัได)้ 

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัที่เขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP(3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพกัเด่ียวเพิ่ม)กรณี

หอ้งพกัในเมืองที่ระบไุวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยุด มีงานแฟรต่์างๆ บรษิทัขอจดัที่พกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ที่บรษิทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กิโลกรมั ถอืข้ึนเครื่องได ้7 กโิลกรมัและค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตาม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามที่สายการบนิเรยีกเกบ็ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่บริษทัทําไวท้ ัง้น้ีย่อม

อยู่ในขอ้จํากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้ อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไปค่าภาษี 

8. สนามบนิ และค่าภาษีน้ํามนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน้ําใจจากท่าน 

 



 
 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

2. ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

3. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรยีกเกบ็) 

5. ค่าภาษีน้ํามนัที่สายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้าํการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากประเทศไทย แลว้แต่ความประทบัใจและน้ําใจจากท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

การเดินทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมีจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจาํนวนดงักล่าว 

 เลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดินทาง 15 วนั 

 หรอืขอสงวนสทิธิในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะ

ทาํการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

 

ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทัง้สิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจองทวัรแ์ละชําระค่าบรกิาร 

1. กรุณาชําระค่ามดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท 



 
 

 

2. ค่าทวัรส์่วนที่เหลือชําระ 30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจาํเป็นตอ้งชําระค่าทวัร ์

สว่นที่เหลอืตามที่บรษิทักาํหนดแจง้เท่านั้น 

**สาํคญั**สําเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจํานวนหน้า

หนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ตํา่กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ชําระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

*ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทัฯ และ

เม่ือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. 6เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ

ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 



 
 

 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


