
 
 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+CITY GATE OUTLET 

05.30 น. 

พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิเคาน์เตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค (CATHAY PACIFIC) 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่5 เคาน์เตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวก

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

08.25 น. 
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย์แปซฟิิค (CATHAY PACIFIC) เที่ยวบนิที่ CX700  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.10 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ HONGKONG INTERNATIONAL AIRPORT  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 

ช ัว่โมง) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้โปรดเดนิออกทาง EXIT B 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เกาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สัมผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทัศน์หมู่

เกาะทะเลจีนใตแ้ละภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที 

จากนัน้น าท่านนมัสการพระโพธสิัตวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิัตว ์และพระสมันตภัทรโพธสิัตว ์ณ วัดโป

หลนิ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 

ไดเ้ปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มีการสรา้งอารามและโบสถ์เพิม่ขึน้ท าใหปั้จจุบันมีพระภกิษุ

เดนิทางมาจ าวัดกันเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทีเ่นื้อสัตวท์ุกชนดิ วัดโปหลนิ

ตัง้อยูท่ีร่ะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญท่ีส่ดุใน

โลกจากเกอืบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่ขึน้บันได 268 ขัน้สู่ฐานทีอ่งค์

พระน่ังประทับอยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 

250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีปู

ปั้นเทพธดิาก าลังถวายเครือ่งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายาน จงึเป็นทีม่า

ของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพ

ศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง  CITYGATE 

OUTLET  มีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ออย่างครบครันตั ้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, 

BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2: 
ฮอ่งกง – วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน – JEWELRY FACTORY –ศูนยห์ยกและสมุนไพร –

วดัเจา้แมก่วนอมิ- ชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 

จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้ับWONG TAI SIN เด็ก

หนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา 

เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังทีส่ดุของฮอ่งกงมเีทพซึง่ขึน้ชือ่ในการ

ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธปู และของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่รือ่งความรักไป

จนถงึฤกษ์มงคลในการท าธรุกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาด

ใหญแ่ละหลังคาสทีองเหลอืงอรา่ม..จากนัน้เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก 

มอีายกุวา่ 300 ปีตัง้อยูใ่นเขต SHATINวัดแชกงสรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลส าคัญคนหนึง่เป็นทหารมี

ชือ่วา่ทา่นแชกง เนือ่งจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้

ท าใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลส าเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันน าโชคทีต่ัง้อยูใ่นวัดเพือ่จะไดห้มนุเวยีนชวีติของเราและ

ครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไมด่มีเีคราะห์

รา้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสิง่รา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 

4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ใน

ทุกๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่ว่า

กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ทา่นชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับรา้น JEWELRY FACTORY จากนัน้น าทา่นสู ่

ศนูยห์ยกและสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตี

คณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ (KWUN YUM TEMPLE HONG HOM)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีม่ี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษา

วัดเจา้แม่กวนอมิที่ HUNG HOMKWUN YUM TEMPLE' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทุกวันจะมคีนมาบชูา

ขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกว่าทีน่ี่แม่นมากทีพ่เิศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพร

แลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย     จากนัน้ใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทีย่วสัมผัสกบั

แหล่งชอ้ปป้ิงไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสนิคา้ ย่านจมิซาจุ่ย หรือ ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เช่น HARBOUR CITY 

หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ยา่น TSIM SHA TSUIทีม่รีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกี

เกือบ 50 ร า้น หรือ  ขาชอ้ปพลาดไม่ได .้ . .ชอ้ป ป้ิงที่ฮ่องกง กับสินคา้หลากหลายชนิด อาทิ 

MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิง



 

ที ่DUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงจากทั่วทุกมุมโลก  (อสิระอาหารค า่..... เพือ่

ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SILKA TUEN WAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฮอ่งกง –หาดรพีลสัเบย-์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(น ัง่รถรางพคีแทรม)–กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 น าท่านชมววิทวิทัศน์ของเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา THE PEAK  หรือ วคิตอเรยี พคี (VICTORIA 

PEAK) ถ่ายรูปคู่กับววิทวิทัศน์ของตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุ และสวยทีส่ดุของฮอ่งกงสมัผัส

บรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดท้ัง้เกาะอยา่งชดัเจน  เป็น

จุดชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮอ่งกง ยอดเขาทีส่งู 552 เมตรจากระดับน ้าทะเล ตัง้อยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทีด่า้นบน

ของ THE PEAK มีอาคาร PEAK TOWER เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึง่วงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมี

พพิธิภัณฑห์ุ่นขึผ้ ึง้มาดามทุสโซ ่หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง 

รา้นขายของฝาก รา้นขายของ BRAND NAME เป็นแหล่งชอปป้ิงที่สูงที่สุดในฮ่องกง ...จากนัน้น าท่าน

นมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 

ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที่ยวจ านวนมากเดนิทางมาสักการบูชาขอพรศักดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่

ทับทมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครัง้ไป 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

19.50 น.      เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค เทีย่วบนิที ่CX703 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 
 

โปรแกรม: เทีย่วฮอ่งกง ไหวพ้ระ เสรมิดวง เสรมิบารม ี 3 วนั 2 คนื (CX) 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 

 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็2-12 ปี

(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็2-12 ปี 

(ไม่เสริม

เตียง)ท่านละ 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ท่านละ 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

วันท่ี  11-13 มกราคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25 -12.10 / 

CX703 HKGBKK 200.00-22.05 

16,888 16,888 14,888 4,900 7,943 

วันท่ี  18-20 มกราคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.25 -12.10 / 

CX703 HKGBKK 200.00-22.05 

16,888 16,888 14,888 4,900 7,943 



 

วันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 

CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX703 HKGBKK 20.00-22.05 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,443 

วันท่ี 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 
CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX709 HKGBKK22.00-00.05+1 

17,888 17,888 15,888 4,900 8,443 

วัน ท่ี  01 -03  มีนาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.25 -12.10 / 

CX703 HKGBKK 200.00-22.05 

18,888 18,888 16,888 4,900 9,943 

วัน ท่ี  22 -24  มีนาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25 -12.10 / 

CX703 HKGBKK 200.00-22.05 

18,888 18,888 16,888 4,900 9,943 

วัน ท่ี  29 -31  มีนาคม 2562 
CX700 BKKHKG 08.25 -12.10 / 

CX703 HKGBKK 200.00-22.05 

18,888 18,888 16,888 4,900 9,943 

"ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ)  ท่านละ 6,500 ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน" 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 

เ ดือ น  ห รือ  1 8 0  ว ัน  ข ึ้น ไ ป ก่ อ นก า ร เ ดินท า ง  แ ล ะ ต้อ ง มีห น้า ก ร ะ ด าษอย่ า ง ต ่ า  6  หน้า 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหต ุ: 

• ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

• ชาวตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เองบรษัิท

ทัวรส์ามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้

• ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (คา่ทปิหวัหนา้ทวัร์

จากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  



 

 ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนั

การเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 
 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. ช าระมัดจ า 10,000 บาท/ทา่น ภายใน 1วันหลังจากการจอง พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

3. การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมดัจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

หักค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็น

กรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 

ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 


