
 
 
 
 

เทยีวฮอ่งกงไหวพ้ระเสรมิดวงเสรมิบารมี

โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค
 

 

 
 

1. ไหวพ้ระขอพรวดัดงัทฮีอ่งกง.... 
2. ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มนงักระเชา้นองปิงชมววิ 
3. ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทสีงูทสีดุ
4. ชอ้ปปิงสดุมนัสท์ ียา่นจมิซาจุย่ 
5. เมนพูเิศษ ตมิซําตน้ตาํหรบั ,หา่นยา่ง

 
 
กาํหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัท ี15-17, 22-24 ก.พ., 20-22, 26-28 

วนัท0ี1-03, 29-31 ม.ีค. 2562 

วนัท0ี5-07, 06-08 เม.ย., 18-20 พ.ค. 2562

เทยีวฮอ่งกงไหวพ้ระเสรมิดวงเสรมิบารมี

3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคCX

รายการทวัร ์

 

.... วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย์
ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มนงักระเชา้นองปิงชมววิ 360 องศา 
ถา่ยรปูคูก่บัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจุดชมววิทสีงูทสีดุ 
ชอ้ปปิงสดุมนัสท์ ียา่นจมิซาจุย่ , ซติเีกทเอาทเ์ลท 

หา่นยา่ง 

28 เม.ย., 24-26 พ.ค., 07-09, 14-16 ม.ิย. 2562

2562 

เรมิตน้เพยีง
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เทยีวฮอ่งกงไหวพ้ระเสรมิดวงเสรมิบารม ี

CX 

 
 

รายการทวัร+์ตวัเครอืงบนิ 

 

วดัแชกงและแมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลสัเบย ์

2562 17,888.- 

18,888.- 

20,888.- 

เพยีง17,888.- 



 
 
 
 
 
 

 

วนัท1ี3-15 เม.ย. 2562(วนัหยดุสงกรานต์

วนัท ี03-05 พ.ค., 21-23 ม.ิย. 2562 

 
 
 
 

 
เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ 

1. 
กรงุเทพฯ –ฮอ่งกง-พระใหญล่ันเตา+
Outlet 
 

2. 
ฮอ่งกง – วัดแชกง-วัดหวังตา้เซยีน –
และสมนุไพร -วดัเจา้แมก่วนอมิ– ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่
 

3. 
ฮอ่งกง -หาดรพีลัสเบย-์จดุชมววิวคิตอเรยีพคี
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง-พระใหญล่นัเตา
 

05.30 น. 

พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

ผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตทูางเขา้ท ี

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น

08.25 น. 
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิ

(มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

12.10น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport

นําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขนึกระเชา้นองปิง เพอืสมัผัส

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทศันห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

แบบ360องศา ระยะทางกวา่ 

นาท ีจากนันนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์

และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค

เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 

1924 ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลิ

ทรีะดับความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจาก

เกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่ง ไตข่นึบนัได 

อยูเ่หนอืระดับนําทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผน่สมัฤทธถิงึ 

34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลัง

สงกรานต)์ 

 เชา้ 
กลาง

วนั 
+กระเชา้นองปิง+City Gate 

✈ X 

– Jewelry Factory –ศนูยห์ยก
ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่ O O 

จดุชมววิวคิตอเรยีพคี-กรงุเทพฯ 
O O 

พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง–City Gate Outlet

พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

ประตทูางเขา้ท ี5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

กเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทยีวบนิท ี

และเครอืงดมืบนเครอืง) 

Hongkong International Airport(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 

นําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตาขนึกระเชา้นองปิง เพอืสมัผัส

ประสบการณอ์ันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทศันห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู

องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 

นาท ีจากนันนําทา่นนมสัการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชศูรโีพธสิตัว ์

มนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920 

เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 

ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ

เดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลนิเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอืสตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตังอยู่

เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจาก

เกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธปูขนาดใหญท่ดีา้นลา่ง ไตข่นึบนัได 268 

เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผน่สมัฤทธถิงึ 200 

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลัง
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26,888.- 

19,888.- 

คาํ  

O 
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

X 
PANDA HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 
 

✈  

City Gate Outlet 

พรอ้มกนัท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคาร

คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีม

เทยีวบนิท ีCX700 

เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

EXIT B 

ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุ

นเป็นวดัเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนอืสตัวท์กุชนดิ วดัโปหลนิตังอยู่

เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญท่สีดุในโลกจาก

268 ขนัสูฐ่านทอีงคพ์ระนังประทับ

200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 

เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ฐีานองคพ์ระมรีปูปันเทพธดิากําลัง



 
 
 
 
 
 

 

ถวายเครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของ

เทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนันเทยีวชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทรีะลึ

ครบครันตงัแต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ  ณ ภตัตาคาร

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก PANDA HOTEL

 

วนัท ี2: 
ฮอ่งกง–วดัแชกง-วดัหวงัตา้เซยีน
กวนอมิ–ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่
 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

 
 
 

จากนันนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค

ใหก้บัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

ว่ามคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีด่งดังทสีุดของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืใน

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมา

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม

เกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีา

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละข

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวง

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้

ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง

มาเทมา ในทุกๆวันท ี2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะ

เชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ถวายเครอืงสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรคต์ามความเชอืของนกิายมหายาน จงึเป็นทมีาของชอืพระพทุธรปู

เทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนันเทยีวชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา 

รา้นอาหาร รา้ยขายของทรีะลกึ จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง  CITYGATE OUTLET  

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

รบัประทานอาหารคาํ  ณ ภตัตาคาร 

PANDA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วดัหวงัตา้เซยีน–Jewelry Factory–ศนูยห์ยกและสมุนไพร
ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่ 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

จากนันนําท่านนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือุทศิ

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

ว่ามคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีด่งดังทสีุดของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืใน

การดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธูป และของมาสักการะเพอื

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

สมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนันเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

เกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายกุวา่ 300 ปีตังอยูใ่นเขต Shatinวัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละข

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวง

ไมด่มีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมนุปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี

ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะ

สงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  

อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นกิายมหายาน จงึเป็นทมีาของชอืพระพทุธรปู

เทยีนถานบนยอดเขานเีทยีนถานแปลวา่แทน่บชูาบนสวรรค ์ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย 

จากนันเทยีวชมหมูบ่า้นนองปิงทจํีาลองชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นนําชา 

CITYGATE OUTLET  มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือยา่ง

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

ศนูยห์ยกและสมุนไพร–วดัเจา้แม่

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

เพอือุทศิ

เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลัง

วเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา เป็นวัดทชีาวฮอ่งกงเชอื

ว่ามคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีด่งดังทสีุดของฮอ่งกงมเีทพซงึขนึชอืใน

กมายทนํีาธูป และของมาสักการะเพอื

ขอพรตา่งๆ ตังแตเ่รอืงความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมลีักษณะคลา้ยวัดจนี

จากนันเดนิทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัด

วัดแชกงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคล

สําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืว่าท่านแชกง เนอืงจากมเีหตุการณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนีและท่าน

แชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชอืถอืว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจาก

ทา่นแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลว้จะตอ้งไปหมนุกังหันนําโชคทตีังอยูใ่นวัดเพอืจะไดห้มนุเวยีน

ชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวง

ยและไมด่อีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4

สมความปรารถนา และ เงนิทองไหล

ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวัดนเีพอืถวายกงัหันลมเพราะ

สงิชวัรา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   



 
 
 
 
 
 

 

 ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับรา้น 

และสมนุไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

รัฐบาลฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ 

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรั

Hung HomKwun Yum Temple' 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีง

เซยีมซเีขาบอกว่าทนีีแม่นมากทพีเิ

กวนอมิอกีดว้ย     จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทยีวสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปปิงไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ 

ยา่นจมิซาจุ่ย หรอื ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ 

Sha Tsuiทมีรีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 

ฮ่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิ

FERAGAMO, BALLY, G2000

ทัวทกุมมุโลก(อสิระอาหารคาํ

 เดนิทางเขา้สูท่พีัก PANDA HOTEL 

 

วนัท ี3: 
ฮอ่งกง–หาดรพีลสัเบย์
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

  

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา 

กบัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื 

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดทั้งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในฮอ่งกง ยอดเขาทสีงู 552 

Peak Tower เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครงึวงกลมสงู 

(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

ฝาก รา้นขายของ Brand name 

แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค

นักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจ ้

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครังไป

ทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรอืงการออกแบบเครอืงประดับรา้น Jewelry Factory 

ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

รัฐบาลฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)  เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึ

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรั

Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตังแตปี่ ค.ศ. 1873 

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีง

เซยีมซเีขาบอกว่าทนีีแม่นมากทพีเิศษกว่านัน นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอังเปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย     จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทยีวสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปปิงไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ 

ยา่นจมิซาจุ่ย หรอื ศูนยก์ารคา้ต่างๆ เชน่ HARBOUR CITY หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุแห่งหนึ

ทมีรีา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด ้

ฮ่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY, G2000เป็นตน้ หรอืชอ้ปปิงท ีDUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทมีชีอืเสยีงจาก

อสิระอาหารคาํ..... เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั

PANDA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หาดรพีลสัเบย–์ยอดเขาวคิตอเรยีพคี(นงัรถรางพคีแทรม

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮอ่งกงบรเิวณยอดเขา The Peak  หรอื วคิตอเรยี พคี 

กบัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื 

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดทั้งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

552 เมตรจากระดับนําทะเล ตังอยูใ่นเกาะฮอ่งกง ทดีา้นบนของ 

เป็นอาคารรปูชาม หรอื ครงึวงกลมสงู 7 ชนั ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขผึงึมาดามทสุโซ ่

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

name เป็นแหลง่ชอปปิงทสีงูทสีดุในฮอ่งกง ...จากนันนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้

แมก่วนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993 

นักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจ ้

โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกนัวา่ถา้ใครมาขอก็มกัสมหวังทกุครังไป 
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Jewelry Factory จากนันนําทา่นสู ่ศนูยห์ยก

ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซอืสมนุไพรทไีดร้ับการการันตคีุณภาพจาก

เป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึ

ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิัตวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แมก่วนอมิท ี

1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  

แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทชีาวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีง

ศษกว่านัน นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอังเปาจากเจา้แม่

กวนอมิอกีดว้ย     จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกบัการเดนิเทยีวสมัผัสกบัแหลง่ชอ้ปปิงไมว่า่จะเป็น ยา่นขายสนิคา้ 

หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุแห่งหนงึยา่น Tsim 

รา้น หรอื ขาชอ้ปพลาดไมไ่ด.้..ชอ้ปปิงที

MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

ปลอดภาษี กบัสนิคา้ทมีชีอืเสยีงจาก

เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงตามอธัยาศยั) 

นงัรถรางพคีแทรม)–กรงุเทพฯ 

รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทพีกั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบตมิซํา 

หรอื วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถา่ยรปูคู่

กบัววิทวิทศันข์องตกึสงูบนเกาะฮอ่งกงจดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮอ่งกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื 

สามารถชมทศันยีภาพอนังดงามของเกาะฮอ่งกงและเกาลนู ไดทั้งเกาะอยา่งชดัเจน  เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงู

ในเกาะฮอ่งกง ทดีา้นบนของ The Peak มอีาคาร 

ชนั ภายในอาคารมพีพิธิภณัฑห์ุน่ขผึงึมาดามทสุโซ ่

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และรา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของ

จากนันนําทา่นนมสัการขอพรจากเจา้

1993 ในแตล่ะปีจะมี

นักทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศักดสิทิธจิากเจา้แมก่วนอมิเจา้แมท่ับทมิและเทพเจา้แหง่



 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทจีดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบิ

19.50 น.     เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

 

 
***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

*กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุงกลางเดอืนมนีาคมและกลางเดอืนพฤษภาคม 

 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา

 

โปรแกรม: เทยีวฮอ่งกงไหวพ้ระ
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค

 
อตัราคา่บรกิาร                                                                                     
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พักหอ้งละ 
ทา่นละ

วนัท ี15-17 กมุภาพันธ ์2562 

CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX703HKGBKK 20.00-22.05 

17

วนัท ี22-24 กมุภาพันธ ์2562 

CX616 BKKHKG 06.30-10.15 / 

CX709 HKGBKK 22.00-00.05+1 

17

วนัท ี01-03 มนีาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 / 

CX703HKGBKK 20.00-22.05 

18

วนัท ี29-31 มนีาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.25-12.10 / 

CX703HKGBKK 20.00-22.05 

18

วนัท ี05-07 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

20

วนัท ี06-08 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX613 HKGBKK 17.55-20.00 

20

วนัท ี13-15 เมษายน 2562 

CX616 BKKHKG 06.40-10.25 

CX613 HKGBKK 17.55-20.00 

26

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัทจีดุนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 
เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ คารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ
ละเหตสุดวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 
กระเชา้นองปิงปิดปรบัปรุงกลางเดอืนมนีาคมและกลางเดอืนพฤษภาคม 2562 โปรแกรมทวัรข์อปรบัเป็นใชร้ถโคช้แทน

พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา

เทยีวฮอ่งกงไหวพ้ระ เสรมิดวง เสรมิบารม ี3 วนั 
โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค CX 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก2-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 
17,888 17,888 15,888 

17,888 17,888 15,888 

18,888 18,888 16,888 

18,888 18,888 16,888 

20,888 20,888 18,888 

20,888 20,888 18,888 

26,888 26,888 24,888 
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Cathay Pacific) เทยีวบนิท ีCX703 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 
จะคํานงึถงึผลประโยชน ์

โปรแกรมทวัรข์อปรบัเป็นใชร้ถโคช้แทน* 

พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

วนั 2 คนื 

 พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

4,900 8,443 

4,900 8,443 

4,900 9,943 

4,900 9,943 

4,900 9,943 
 

4,900 9,943 

6,000 11,443 



 
 
 
 
 
 

 

วนัท ี20-22 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

17

วนัท ี26-28 เมษายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

17

วนัท ี03-05 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

19

วนัท ี17-19 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX709HKGBKK 22.25-00.20+1 

20

วนัท ี18-20 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX617 HKGBKK 21.35-23.30 

20

วนัท ี24-26 พฤษภาคม 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

17

วนัท ี07-09 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

17

วนัท ี14-16มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

17

วนัท ี21-23 มถินุายน 2562 

CX700 BKKHKG 08.15-12.10 / 
CX703HKGBKK 19.50-21.50 

19

"ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วันเดนิทางกลับ
วนัท ี13-15 เมษายน 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทา
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา 6 หนา้
หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเ
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพมิ 3,000 บาท/ทา่น 
แนะนําการยนืวซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก์
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 
 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)  

17,888 17,888 15,888 

17,888 17,888 15,888 

19,888 19,888 17,888 

20,888 20,888 18,888 

20,888 20,888 18,888 

17,888 17,888 15,888 

17,888 17,888 15,888 

17,888 17,888 15,888 

19,888 19,888 17,888 

ปีบรบิรูณ ์ณ วันเดนิทางกลับ)  ทา่นละ 6,500 ราคานรีวมรายการทวัร ์ตัวเครอืงบนิ
เมษายน 2562ทา่นละ 7,500 ราคานรีวมรายการทัวร ์ตัวเครอืงบนิ

กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 
หนา้ 

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเ

ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซี่

ปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถนิรวม800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  (
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 
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4,900 8,943 

4,900 8,943 

4,900 9,943 

4,900 9,943 

4,900 9,943 

4,900 8,943 

4,900 8,943 

4,900 8,943 

6,000 10,943 

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตัวเครอืงบนิ" 
ตัวเครอืงบนิ 

พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่น

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยนืวซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ



 
 
 
 
 
 

 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ 
 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ  
 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
 นําหนักกระเป๋าเดนิทางทสีามารถโหลดไดท้า่นละ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในว

200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ
เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายมุากกวา่ 16 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ 

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและพนักงานขับรถตลอด
 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 
 

เงอืนไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ในการคนืคา่มัดจําทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดิ

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคื

เนยีมในการมัดจําตัวในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

ามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

ทา่นละ 1 ใบ (นําหนัก 30 กโิลกรัม)  
คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

7 วัน] 
10 วัน]  
16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีังพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 
คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่งันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรม 
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รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 
รอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหาย

บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีักและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนทบีรษิทัฯ

นทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ



 
 
 
 
 
 

 

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําร

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสิ

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

อาท ิ กรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสิ
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กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

ะคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน

เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ


