(GHHKG001)

ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

4 วัน 3 คืน

21,900.-

เริ่มเพียง







ขึ้นกระเช้าชมวิวทิวทัศน์ไหว้พระใหญ่ลันเตา
ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิวฮ่องกง
อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน
ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซา กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเซีย ที่ VENETIAN RESORT HOTEL และชมวิวหอไอ
เฟล จาลองขนาดครึ่งหนึ่งของจากจริงที่ฝรั่งเศส The Parisian Macao

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 26-29 ก.ค. 2561

22,900.-

วันที่ 27-30 ก.ค. 2561

26,900.-

วันที่ 30 ส.ค.- 02 ก.ย., 06-09, 13-16, 20-23 ก.ย., 2561

21,900.-

วันที่ 18-21, 25-28 ต.ค. 2561

23,900.-

หน้า 1 จาก 7

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่า

1.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้
เกทเอาท์เลท

✈

O

O

Panda Hotel หรือ
เที่ยบเท่า

2.

ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค จุด
กึ่งกลางเขา – หาดรีพัลส์เบย์

O

O

O

Panda Hotel หรือ
เที่ยบเท่า

โด้สแควร์

O

O

X

Taipa Square หรือ
เที่ยบเท่า

วัดอาม่า – เวเนเชี่ยน – The Parisian Macao – สนามบิน
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

O

O

✈

3.
4.

ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลท
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน

05.30 น.

ฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ให้กับท่าน

08.25 น.
12.10 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA
BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มค
ี วามยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดย
สถาปนิกชือ
่ ดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

บ่าย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พระใหญ่ลันเตา เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขา
สูง ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม
พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาด
เล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมีการสร้าง
2 จาก 7

อารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทําให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้าม
เซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทก
ุ ชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทอง
สั มฤทธิ์ ป ระทั บ กลางแจ้งองค์ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกจากเกื อ บทุ ก ๆ ส่ ว นของเกาะ จากกระถางธู ป ขนาดใหญ่ ที่
ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจาก
การเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้อง
ล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความ
เชื่อของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของชื่อพระพุท ธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบน
สวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิงที่จําลองชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ําชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระให้
ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITYGATE OUTLET

มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS,

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พก
ั Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

ร้านหยก – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – วิคตอเรียพีค จุดกึ่งกลางเขา – หาดรีพัลส์เบย์
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
จากนั้นนําชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชอ
ื่ เสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซือ
้ ได้ในราคาพิเศษ !! และนําท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย ...จากนั้นเดินทาง
ไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มค
ี วามศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยูใ่ นเขต Shatin วัดแชกงสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชอ
ื่ ว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้น
ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทาํ วีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหาก
ได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่
ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าทีก
่ ารงาน โชคลาภ
ยศศักดิ์ และถ้าหากคนทีด
่ วงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดอ
ี อกไปให้
หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สม
ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจ
จะมาวัดนี้เพือ
่ ถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและ
นําพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
3 จาก 7

ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดกึ่งกลางเขา วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิว
ทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชา
ขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้ า
ใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3:
เช้า

ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ
่ ัก หรือ ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
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 ในอดีตมาเก๊า เป็นเพียงแค่หมู่บ้าน
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
ส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่งนี้เคยเป็น
โรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้
อย่างรุนแรงทําให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าทีส
่ ง่างามย่านการค้า
สําคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพืน
้ ถนนที่ปูลาดด้วยกระเบือ
้ ง
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เป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ทา่ นได้เดินเทีย
่ วและแวะซื้อสินค้าที่มี
ชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย

*รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย*

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Taipa Square หรือเทียบเท่า

วันที่ 4:
เช้า

วัดอาม่า – เวเนเชี่ยน – The Parisian Macao – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ทีพ
่ ัก
..นําท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สําหรับ
นักท่อ งเที่ยวสําหรับวัด แห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กั บทะเล ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ ามีการก่อสร้างกั นแบบ
ลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อํานวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาล
ของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ ..นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลินและ
ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม ..จากนั้นนําท่านแวะซื้อขนม
พื้นเมืองมาเก๊าขนมทาร์ตไข่ และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ทา่ นอิสระพักผ่อน
ถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจําลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตาม
อัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND CANAL SHOP มีร้านอาหารชือ
่ ดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า
30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ทา่ นชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า300 ร้าน เช่น BOSSINI,
G2000, GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่าน
ละ120 เหรียญ) ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ **
(ไม่อนุญาตให้เด็กทีม
่ ีอายุต่ากว่า 21 ปี เข้าไปภายในคาสิโนไม่อนุญาตทาการบันทึกภาพใด ๆ ภายใน
คาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ) ** ...นําทุกท่านชมวิวหอไอเฟลจําลองขนาดครึ่งหนึ่งของจากจริงที่
ฝรั่งเศส ซึ่งตั้งตระหง่านอยูบ
่ ริเวณหน้าทางเข้ารีสอร์ท The Parisian Macao (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นขมวิว) หอไอ
เฟลจําลองของมาเก๊าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสําคัญทีพ
่ ลาดไม่ได้สาํ หรับทุกคน... จากนั้นนาท่านเดินทาง
กลับสู่ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

21.45 น.

ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูส
่ นามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761

23.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทง
ั้ นี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษท
ั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร
้ ่วมเดินทางเป็นสาคัญ***
**หมายเหตุ กระเช้านองปิงปิดปรับปรุง กลางเดือนกันยายน 4วัน และพฤศจิกายน 6วัน 2561
ทางเราจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถโค้ชแทนค่ะ**

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรม: ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก2-12 ปี(เสริม
เตียง)

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

วันที่ : 26-29 ก.ค. 2561

22,900

22,900

20,900

วันที่ : 27-30 ก.ค. 2561

26,900

26,900

24,900

21,900

21,900

19,900

วันที่ : 06-09 ก.ย. 2561

21,900

21,900

19,900

วันที่ : 13-16 ก.ย. 2561

21,900

21,900

19,900

วันที่ : 20-23 ก.ย. 2561

21,900

21,900

19,900

วันที่ : 18-21 ต.ค. 2561

23,900

23,900

21,900

วันที่ : 25-28 ต.ค. 2561

23,900

23,900

21,900

กาหนดการเดินทาง

วันที่ : 30 ส.ค.-02 ก.ย.
2561

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตัว๋

7,000

17,900

7,000

18,900

6,000

16,900

6,000

16,900

6,000

16,900

6,000

16,900

8,000

18,900

8,000

18,900

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ท่าน ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ
่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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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...ซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจอง

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

หลังจากทําการจองแล้ว
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เกิดขึ้นจริง
เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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