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ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
โดยสายการบินไทย (TG)

4 วัน 3 คืน

26,888.-

เริ่มเพียง

รายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน

•พักฮ่องกง 2 คืน มาเก๊า 1 คืน
•ไหว้พระวัดดังฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์
•ไหว้พระวัดดังมาเก๊า ณ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า
•สนุกกับการช้อปปิง
้ ฮ่องกง ย่านถนนนาธาน, มาเก๊า เวเนเชี่ยน
•ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง ติ่มซํา กับโจ๊กละมุนลิ้น
•ถ่ายรูปกับบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และหอไอเฟล
จําลองขนาดครึ่งหนึ่งของจริงจากที่ฝรั่งเศส The Parisian Macao
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 05-08 ธันวาคม 2561

27,888.-

วันที่ 29 ธ.ค. - 01 ม.ค., 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62

35,888.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
1.
2.
3.
4.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ฮ่องกง–หาดรีพัลส์เบย์–พีคแทรม
(นั่งรถราง1ขา)
ศูนย์หยกและสมุนไพร –ร้านจิวเวอร์รี่–วัดแชกงหมิว–หวังต้าเซียน–
อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน
ฮ่องกง–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้
สแควร์–ร้านขนม–วัดอาม่า
มาเก๊า–เวเนเชีย
่ น–The Parisian Macao–ฮ่องกง–สนามบินฮ่องกง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า

กลาง
วัน

ค่ํา
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Panda Hotel
หรือเที่ยบเท่า
Panda Hotel
หรือเที่ยบเท่า
Taipa Square
หรือเที่ยบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
05.00 น.
08.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ฮ่องกง–หาดรีพัลส์เบย์–พีคแทรม (นั่งรถราง1ขา)
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600
เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เช็ค แล็บ ก๊อก)
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะ

11.45 น.

ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนํา
ท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพาน
แขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดั งระดับโลก นอร์
แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่
กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุก
ครั้งไป…

GO1HKG - TG002

2 จาก 8

นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak

หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak)

ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศ
สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชม
ไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มี
อาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุส
โซ่ (Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขาย
ของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

ศูนย์หยกและสมุนไพร–ร้านจิวเวอร์ร–
ี่ วัดแชกงหมิว–วัดหวังต้าเซียน–ช้อปปิง
้ ย่านนาธาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

จากนั้นนําชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ...จากนั้น
เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแช
กงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลา จล
เกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือ
ว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนํา
โชคที่ตั้งอยู่ใ นวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญ ก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน
โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเ คราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดี
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ออกไปให้ ห มด ในองค์ กัง หั นนํ าโชคมี 4ใบพั ด คื อ พร 4 ประการ คื อ สุ ขภาพร่ า งกายแข็ง แรง ,

เดิ นทาง

ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป
จากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน ...จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและ
กลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดัง
ที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัด
จีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นให้ท่านอิสระกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ
ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้า
แบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้า
หลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,
G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

ฮ่องกง–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้สแควร์–ร้านขนม–
วัดอาม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติม
่ ซํา
สมควรแก่ เ วลาเดิ น ทางสู่ ม าเก๊ า โดยเรื อ เฟอร์ รี่ ใ ช้ เ วลา 50 นาที . (ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพอากาศ ณ วั น
เดินทาง)

“มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน

เกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16
ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบ
นี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสได้นําพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมายทําให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ
ตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งบน
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง
400 ปี จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน
นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการ
ปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ...นําท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิม
สําฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาส
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ส่ ง มอบคื น ให้ กั บ ประเทศจี น จากนั้ น นํ า ท่ า นสู่ โบสถ์ เ ซนต์ ป อล โบสถ์ เ ก่ า แก่ ซึ่ ง มี ค วามงดงามตาม
สถาปัตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล
ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันได
ทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามย่านการค้าสําคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซึ่ง
โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระ
ให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สําหรับ
นักท่องเที่ยวสําหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบ
ลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาล
ของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ ...นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน
และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม ...จากนั้นนําท่านแวะ
ซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊าขนมทาร์ตไข่ และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...
*อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย*

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Taipa Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 4:
เช้า

มาเก๊า–เวเนเชี่ยน–The Parisian Macao–ฮ่องกง–สนามบินฮ่องกง (เช็ค แล็บ ก๊อก) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร
กว่ า 30

แห่ ง เพื่ อ ลิ้ม ลองเมนู ต่ างๆ ที่ท่ า นชื่ นชอบและร้ า นค้ า แบรนด์ เ นมหลากหลายกว่ า 300 ร้ าน เช่ น

BOSSINI, G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ใน
รายการราคาท่ า นละ120 เหรี ย ญ) ล่ อ งไปตามคลองเวนิ ช ภายในโรงแรมหรื อ จะเสี่ ย งโชคคาสิ โ นซึ่ ง มี อ ยู่
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ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไม่อนุญาตทําการ
บันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ** ...นําทุกท่านชมวิวหอไอเฟลจําลอง
ขนาดครึ่งหนึ่งของจากจริงที่ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าทางเข้า รีสอร์ท The Parisian Macao (ไม่
รวมค่าบัตรขึ้นขมวิว) หอไอเฟลจําลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสําคัญที่พลาดไม่ได้สําหรับทุกคน...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
(ขึ้นกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (เช็ค แล็บ ก๊อก)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607

20.45 น.

22.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

โปรแกรม: ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิง
้
โดยสายการบินไทย (TG)
4 วัน 3 คืน
อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง
วันที่: 05-08 ธ.ค. 2561
วันที่: 29 ธ.ค.-01 ม.ค.
2562
วันที่: 30 ธ.ค.-02 ม.ค.
2562

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

27,888

27,888

25,888

7,000

15,948

35,888

35,888

33,888

10,500

19,948

35,888

35,888

33,888

10,500

19,948

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน"

หมายเหตุ :
1.สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย
2.ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเองบริษัททัวร์สามารถแนะนํา
การยืน
่ วีซ่าได้
3.ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน
่ และคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่
ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้าํ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วัน
หลังจากทําการจองแล้ว

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมือ่ ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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