
 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

รหัสทัวร B2B1900229 

ทัวรฮองกง ไหวพระ เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน (CX) 
ไหวพระขอพรวัดดังที่ฮองกง วัดแชกงและเจาแมกวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย 
ไหวองคพระใหญลนัเตาพรอมน่ังกระเชานองปงชมวิว 360 องศา 
ถายรูปคูกับวิวทิวทศันของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด 

 



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ –ฮองกง-พระใหญลนัเตา+กระเชานองปง+City Gate Outlet  
05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน สายการบนิคารเธยแป

ซิฟค (Cathay Pacific) อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 5 
เคานเตอร M โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

08.15 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบินคาเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) 
เท่ียวบินที่ CX700  
(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport  (เวลาทองถิ่น
เร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว พรอมกัน ณ ทางออก EXIT B  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปง เพ่ือสัมผัสประสบการณ
อันนาต่ืนเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ360องศา 
ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที จากน้ันนําทาน
นมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระสมันตภัทร
โพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มี
พระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโป
ลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพ่ิมข้ึนทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทาง
มาจําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโป�หลินเปนวัดเจหามเซนไหวอาหารที่เน้ือสัตว
ทุกชนิด วัดโปหลินต้ังอยูที่ระดับความสูง 22 เมตร  สามารถมองเห็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ 
สวนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐาน
ที่องคพระน่ังประทบัอยูเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการ
เช่ือมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหัน
พระพักตรไปยงัเนินเขาเบ้ืองลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองคพระมีรูปปم�น



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

เทพธิดากําลังถวายเครือ่งสักการะแดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของ
นิกายมหายาน จึงเปนที่มาของช่ือพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขาน้ีเทียนถาน
แปลวาแทนบูชาบนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย 
จากน้ันเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมี
บรรยากาศสบายๆแทรกตวัดวยรานน้ําชา รานอาหาร รายขายของที่ระลึก 
จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง  CITYGATE OUTLET  มีสนิคาใหเลือกซื้ออยาง
ครบครนัตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
         เดินทางเขาสูทีพั่ก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 2 ฮองกง – วัดแชกง-วัดหวังตาเซียน – Jewelry Factory –ศูนยหยกและ

สมุนไพร -วัดเจาแมกวนอิม– ชอปปم�งยานจิมซาจุย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 จากน้ันนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน  สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพ่ืออุทิศ

ใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเร่ิมในการศึกษาลัทธิเตาจนกลายเปนผูมี
พลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกง
เช่ือวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหน่ึงในวัดที่โดงดงัที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อใน
การดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพ่ือ
ขอพรตางๆ ตั้งแตเร่ืองความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ 
สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ
และหลังคาสีทองเหลืองอราม..จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่
มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกงสรางขึ้น
เพ่ือเปนอนุสรณถึงบคุคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมีช่ือวาทานแชกง เน่ืองจากมี
เหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวตัิไว 
ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเช่ือถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพร
จากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนํา



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

โชคที่ต้ังอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมคีวาม
เจริญกาวหนาดานหนาท่ีการงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมี
เคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปดเป�าเอาส่ิงรายและไมดีออกไปใหหมด 
ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, 
เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 
2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพ่ือถวาย
กังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาส่ิงชั่วรายและโรคภัยไขเจบ็ออกไป
จากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 ทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry 

Factory จากน้ันนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซื้อหยกแท
หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาล
ฮองกง  เจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เปนวัดเจาแม
กวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหง
ความเมตตา ชวยคุมครองและปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่  Hung 
HomKwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป  ค.ศ. 
1873 ถึงแมจะเปนวัดขนาดเล็ก  แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือ
มาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขา
บอกวาที่น่ีแมนมากที่พิเศษกวาน้ัน นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอ
ซองอ้ังเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย     จากน้ันใหทานมีความสุขกับการเดิน
เที่ยวสัมผัสกับแหลงชอปปم�งไมวาจะเปน ยานขายสินคา ยานจิมซาจุย หรือ 
ศูนยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดแหง
หน่ึงยาน Tsim Sha Tsuiที่มีรานคาแบรนดดังกวา 700 ราน รานอาหารอีก
เกือบ 50 ราน หรือ ขาชอปพลาดไมได...ชอปปم�งที่ฮองกง กับสินคาหลากหลาย
ช นิ ด  อ าทิ  MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 
FERAGAMO, BALLY, G2000เป น ต น  ห รื อ ช อ ป ปم� ง ที่  DUTY FREE 
รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก  



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

(อิสระอาหารคํ่า..... เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งตามอัธยาศัย) 
  เดินทางเขาสูที่พัก ฮองกง Panda Hotel หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 ฮองกง -หาดรีพลัสเบย-จุดชมวิววิคตอเรียพีค-กรุงเทพฯ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซํา 
 นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ 

วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิวทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะ
ฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น 
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยาง
ชัดเจน  เปนจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล ตั้งอยูในเกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak 
Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ช้ัน ภายในอาคารมี
พิพิธภัณฑหุนขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา 
รานอาหาร และรานขายของท่ีระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก ราน
ขายของ Brand name เปนแหลงชอปปم�งที่สูงท่ีสุดในฮองกง ...จากน้ันนําทาน
นมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส
เบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
มาสักการบูชาขอพรศกัดิ์สิทธิ์จากเจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหง
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครัง้ไป 

กลางวัน  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
  

ไดเวลาอันสมควร พรอมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสูสนามบินฮองกง                               
19.50 น.      เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินคาร เธยแปซิฟค (Cathay 

Pacific) เท่ียวบินที่ CX703 
21.50 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

   

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**รถรางพีคจะถูกระงับในชวงแรกตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2562 จนถึง เดือนกรกฎาคม 

2562  
เปลี่ยนใชรถขึ้นแทน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนารถรางพีค**  

อัตราคาบริการ 

 
กําหนด 

การเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง18ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 17-19 พ.ค. 62 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX709 HKGBKK 
22.25-00.20+1 

16,888 16,888 16,888 18,888 
 

10,313 5,000 

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX617 HKGBKK 
21.35-23.30 

20,888 20,888 20,888 18,888 
 

10,688 5,000 

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

17,888 17,888 17,888 15,888 
 

9,688 5,000 

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

17,888 17,888 17,888 15,888 
 

9,688 5,000 



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

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

19,888 19,888 19,888 17,888 11,688 6,000 

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

18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 5,000 

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

17,888 17,888 17,888 15,888 8,988 5,000. 

วันที่ 02-04 สิงหาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-
21.50 

19,888 19,888 19,888 17,888 8,988 5,500. 

วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 / 

CX703 HKGBKK 19.50-
21.50 

    19,888 19,888 19,888 17,888 8,988 5,500. 

วันที่ 06-08 กันยายน 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX703 HKGBKK 
19.50-21.50 

18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 5,000 

  



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

วันที่ 20-22 กันยายน 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX703 HKGBKK 
19.50-21.50 

18,888 18,888 18,888 16,888 9,988 5,000 

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX703 HKGBKK 
19.50-21.50 

21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 6,000 

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX617 HKGBKK 
2135-2330 

21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 6,000 

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX703 HKGBKK 
19.50-21.50 

21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 6,000 

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.15-
12.10 /CX703 HKGBKK 
19.50-21.50 

21,900 21,900 21,900 19,900 11,000 6,000 

 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 

วันที่ 11-13, 12-14, 18-20, 25-27 ตุลาคม 2562  ทานละ 7,500 ราคานี้รวมรายการทัวร 
ตั๋วเครื่องบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค
วากรุปมีการ คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี

การการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER 
FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ

บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  



 

   
   
   
                                                                                                                                                 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


