(GH) HKG-CX001

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX

เริ่มต้นเพียง

17,888.รายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน

1.
2.
3.
4.
5.

ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.... วัดแชกงและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สง
ู ที่สุด
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท
เมนูพิเศษ ติ่มซําต้นตําหรับ ,ห่านย่าง

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 15-17, 22-24 ก.พ., 20-22, 26-28 เม.ย., 24-26 พ.ค., 07-09, 14-16 มิ.ย. 2562

17,888.-

วันที่ 01-03, 29-31 มี.ค. 2562

18,888.-

วันที่ 05-07, 06-08 เม.ย., 18-20 พ.ค. 2562

20,888.-

วันที่ 13-15 เม.ย. 2562 (วันหยุดสงกรานต์)

26,888.-

วันที่ 03-05 พ.ค., 21-23 มิ.ย. 2562

19,888.-
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เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

กลาง
วัน

ค่ํา

1.

กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลน
ั เตา+กระเช้านองปิง+City Gate
Outlet

✈

X

O

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

2.

ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยก
และสมุนไพร -วัดเจ้าแม่กวนอิม– ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

O

O

X

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

O

O

✈

3.

ฮ่องกง -หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง–City Gate Outlet
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific)

05.30 น.

อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบ
ั ท่าน
เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX700

08.25 น.
12.10 น.

(มีบริการอาหารและเครือ
่ งดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
จากนั้นนํ าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผั ส
ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูง
แบบ360องศา ระยะทางกว่ า 5.7 กิ โ ลเมตรโดยใช้ เ วลาประมาณ 25
นาที จากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์
และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920
เดิ ม เป็ น วั ด ขนาดเล็ ก ที่ มี พ ระภิ ก ษุ สงฆ์ เ พี ย ง 3 องค์ ต่ อ มาในปี ค.ศ.
1924 ได้ เปลี่ย นเป็ นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้ งมีก ารสร้ างอารามและโบสถ์ เพิ่ม ขึ้นทํา ให้ปั จจุบัน มีพระภิก ษุ
เดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่
ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจาก
เกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่ งประทับ
อยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง
34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลัง
ถวายเครื่อ งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่ อของนิกายมหายาน จึ งเป็น ที่มาของชื่อ พระพุ ทธรู ป
เทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย
จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา
ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก
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จากนั้ น อิ สระให้ ท่า นช้ อ ปปิ้ ง CITYGATE OUTLET

มี สิน ค้ า ให้ เ ลื อ กซื้ อ อย่ า งครบครั น ตั้ ง แต่ NIKE,

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

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

ฮ่องกง–วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน –Jewelry Factory–ศูนย์หยกและสมุนไพร–วัดเจ้าแม่
กวนอิม–ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา
จากนั้นนําท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศ
ให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลัง
วิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อ
ว่ามีความศัก ดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่ งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อ
ขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีน
สมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัด
เก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคล
สําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่าน
แชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจาก
ท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียน
ชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวง
ไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปั ดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4
ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหล
มาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะ
เชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์
หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพ
จากรัฐบาลฮ่องกง นําท่านไปขอพร เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปก
ปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอ
พรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเ ศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมี
พิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย จากนั้นให้ท่านมีความสุขกับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้ง
ไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่
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ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีกเกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อป
พลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO,
ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นต้น หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้า ปลอดภาษี กับสินค้าที่มี
ชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก (อิสระอาหารค่ํา..... เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

ฮ่องกง–หาดรีพลัสเบย์–ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม)–กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ
่ ัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา

นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่
กับวิว ทิวทัศ น์ของตึกสู งบนเกาะฮ่องกงจุด ชมวิว ที่สูง ที่สุด และสวยที่ สุดของฮ่อ งกงสั มผัสบรรยากาศสดชื่ น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูง
ในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร
Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้ น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่
(Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของ
ฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกง ...จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้า
แม่ ก วนอิ ม และเทพเจ้ า แห่ ง โชคลาภ ณ ชายหาดรี พั ล ส์ เ บย์ สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ ล ะปี จ ะมี
นักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้ าแห่ง
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

19.50 น.

21.45 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

*กระเช้านองปิงปิดปรับปรุงกลางเดือนมีนาคมและกลางเดือนพฤษภาคม
2562 โปรแกรมทัวร์ขอปรับเป็นใช้รถโค้ชแทน*

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
โปรแกรม: เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี
3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค CX
อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 29-31 มีนาคม 2562

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

18,888

18,888

16,888

4,900

9,943

20,888

20,888

18,888

4,900

9,943

20,888

20,888

18,888

4,900

9,943

26,888

26,888

24,888

6,000

11,443

17,888

17,888

15,888

4,900

8,943

17,888

17,888

15,888

4,900

8,943

19,888

19,888

17,888

4,900

9,943

20,888

20,888

18,888

4,900

9,943

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 /
CX703 HKGBKK 20.00-22.05

วันที่ 05-07 เมษายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 06-08 เมษายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX613 HKGBKK 17.55-20.00

วันที่ 13-15 เมษายน 2562
CX616 BKKHKG 06.40-10.25
CX613 HKGBKK 17.55-20.00

วันที่ 20-22 เมษายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

วันที่ 26-28 เมษายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 03-05 พฤษภาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX709 HKGBKK 22.25-00.20+1
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วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562

20,888

20,888

18,888

4,900

9,943

17,888

17,888

15,888

4,900

8,943

17,888

17,888

15,888

4,900

8,943

17,888

17,888

15,888

4,900

8,943

19,888

19,888

17,888

6,000

10,943

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX617 HKGBKK 21.35-23.30

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 07-09 มิถุนายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 14-16มิถุนายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562
CX700 BKKHKG 08.15-12.10 /
CX703 HKGBKK 19.50-21.50

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครือ
่ งบิน"
วันที่ 13-15 เมษายน 2562 ท่านละ 7,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว
๋ เครื่องบิน
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ :

1. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
2.
3.

บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่ าเองบริษัททัวร์สามารถ
แนะนําการยืน
่ วีซ่าได้
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวม 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)

อัตราค่าบริการนีร
้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวัน เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (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...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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%
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อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง

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

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

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 และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

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

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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