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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

 ไหวอ้งคพ์ระใหญล่นัเตาพรอ้มน ัง่กระเชา้

นองปิงชมววิ 360 องศา 

 ไหวพ้ระชือ่ดงัของฮอ่งกงทีว่ดัแชกงหมวิ, 

วดัหวงัตา้เซยีน 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทีเ่ลดีม้ารเ์ก็ต

และซติ ีเ้กท 

 ลิม้ลองติม่ซ าตน้ต าหรบัแสนอรอ่ยหา่น

ยา่งฮอ่งกง,บะหมีต่น้ต าหรบัฮอ่งกง 

 รวมคา่กระเชา้นองปิง 

 

วนัที1่. กรุงเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชม 

แสดงไฟ]   

วนัที2่. ฮอ่งกง วดัเจา้แมก่วนอมิ- Jewelry Factory- ศนูย ์

หยกและสมุนไพร-พระใหญล่นัเตา + กระเชา้

นองปิง   + City Gate Outlet 

วนัที3่. ฮอ่งกง–– วดัแชกง– วดัหวงัตา้เซยีน- อสิระชอ้ปป้ิง

ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต- กรุงเทพฯ 

โดยสายการบนิเอมเิรตสE์K 

เดนิทาง: เม.ย.-พ.ค. 62 

เร ิม่น้เพยีง 13,900.- 

 ฮอ่งกง  

แชรโ์ลมา..!! 
3D2N     
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่  15-17  เมษายน 2562 18,900.- 

วนัที ่  18-20  เมษายน 2562 15,900.- 

วนัที ่  19-21  เมษายน 2562 15,900.- 

วนัที ่ 26-28  เมษายน 2562 15,900.- 

วนัที ่  27-29  เมษายน 2562 15,900.- 

วนัที ่  28-30  เมษายน 2562 15,900.- 

วนัที ่  03-05 พฤษภาคม 2562 14,900.- 

วนัที ่  04-06 พฤษภาคม 2562 14,900.- 

วนัที ่  10-12 พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  11-13  พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  17-19  พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  18-20  พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  24-26 พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  25-27 พฤษภาคม 2562 13,900.- 

วนัที ่  31 พฤษภาคม – 02 มถิุนายน 2562 13,900.- 

วนัที ่  01-03  มถิุนายน 2562 13,900.- 

 

 

 

 

** ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ– ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชม 
แสดงไฟ]   ✈ x 🍽 

PANDA 
HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 

2 

ฮอ่งกง วดัเจา้แมก่วนอมิ- Jewelry Factory- ศนูยห์ยก

และสมนุไพร-พระใหญล่นัเตา + กระเชา้นองปิง   + 
City Gate Outlet 

🍽  🍽 x 

PANDA 
HOTELหรอื
เทยีบเทา่ 

3 
ฮอ่งกง–– วดัแชกง– วดัหวงัตา้เซยีน- -อสิระชอ้ปป้ิง
ตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 🍽 x ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]   

10.30 น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูบิรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอรT์ สายการบนิ

Emirate Airline โดยมีเจา้หนา้ที ่... คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและ

สมัภาระใหก้บัทา่น 

14.00 น. 

ออกเดนิทางสูฮ่่องกงโดยสายการบนิ EmirateAirlineเทีย่วบนิที ่EK384 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองที่

น่ังเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่งหากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่งหรอืเปลีย่นทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิสามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้* 

18.05 น. 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 1 ชม.)นํา

ท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มกันณทางออกEXIT B สนามบนิตัง้อยู่บน

เกาะลนัเตาฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจีนตดิกับมณฑล

กวางตุง้จากนัน้นําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทันสมัยผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING 

MA BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่ีความยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตรซึง่ไดร้ับการ

ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มนฟอสเตอรร์ะหว่างทางท่านจะไดช้มทวิทัศน์ของ

เกาะฮ่องกงนําท่านชมโชวย์งิแสงเลเซอรป์ระกอบแสงเสยีงสดุตระการตาตอบโตก้ันตามจังหวะ

เสยีงเพลงSymphony of Lights (โชวร์อบ 20.00 น.  ในกรณีเดนิทางมาทนัเวลา) 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  – พเิศษเมนบูะหมีต่น้ตําหรบัฮอ่งกง 

         นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ฮอ่งกง–วดัเจา้แมก่วนอมิ -Jewelry Factory-ศนูยห์ยกและสมนุไพร-พระใหญล่นัเตา + 
กระเชา้นองปิง   + City Gate Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัรคาร แบบ ต ิม่ซํา 

 ..เดนิทางสูว่ดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom)เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีม่ี

ชือ่เสยีงแห่งหนึง่ในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและ

ปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิที ่Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้ง

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทีช่าวฮ่องกงนับถอืมาก 

แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่

พเิศษกว่านัน้ นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมีพธิีขอซองอัง้เปาจากเจา้แม่กวนอมิอีกดว้ย   นํา

ท่านชมโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงในเร ือ่งการออกแบบเครือ่งประดบัรา้น Jewelry Factory 

จากน ัน้นําทา่นสู่ ศูนยห์ยกและสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทห้รอืหยกเทยีม และ

เลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดร้บัการการนัตคีณุภาพจากรฐับาล 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร - เมน ูหา่นยา่ง 

บา่ย 

 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะลนัเตาขึน้กระเชา้นองปิงเพื่อสมัผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชม

ววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ360องศาระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลา

ประมาณ 25 นาทจีากนัน้นําทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิพระมัญชศูรีโพธสิตัวแ์ละพระสมันต

ภทัรโพธสิตัวณ์วัดโปหลนิซึง่สรา้งข ึน้ในปีค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่ีพระภกิษุสงฆเ์พียง 

3 องคต์อ่มาในปีค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มกีารสรา้งอารามและโบสถ์

เพิม่ข ึน้ทําใหปั้จจุบันมีพระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมากวัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่น

ไหวอ้าหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิดวัดโปหลินตั ้งอยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตรสามารถมองเห็น
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พระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทุกๆสว่นของเกาะจาก

กระถางธูปขนาดใหญ่ที่ดา้นล่างไต่ข ึ้นบันได 268 ขั ้นสู่ฐานที่องค์พระน่ังประทับอยู่ เหนือ

ระดบัน้ําทะเล 371 เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่นหนัก 250 ตันและ

สงู 34 เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจีนใตท้ีฐ่านองคพ์ระมีรูปปั้น

เทพธดิากําลงัถวายเครือ่งสกัการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิายมหายานจงึเป็น

ทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรคภ์ายในใตอ้งค์

พระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมายจากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจํ่าลองชวีติความเป็นอยู่ของ

ชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชารา้นอาหารรา้ยขายของทีร่ะลกึจากนัน้อสิระให ้

ท่านชอ้ปป้ิงCITYGATE OUTLETมีสนิคา้ใหเ้ลือกซื้ออย่างครบครันตัง้แต่NIKE, ADIDAS, 

QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั.....เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ฮอ่งกง–วดัแชกง–วดัหวงัตา้เซยีน - อสิระชอ้ปป้ิงตลาดเลดีม้ารเ์ก็ต- กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซํา 

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพือ่อุทศิใหก้ับWong Tai Sin 

เด็กหนุ่มผูร้เิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีน

ในเวลาตอ่มา เป็นวัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮ่องกงมี

เทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีนํ่าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอ

พรต่างๆ ตัง้แต่เรื่องความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะ

คลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทีม่เีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม..จากนัน้เดนิทางไป 

วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศักดิส์ทิธิม์าก มีอายุกว่า 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatinวัดแช

กงสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมี

เหตกุารณ์จลาจลเกดิขึน้ในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดทํ้าวีระประวัตไิว ้ทําใหค้นทั่วไป

ยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบ

ผลสาํเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันนําโชคทีต่ัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของ

เราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถา้หากคนที่

ดวงไม่ดมีีเคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองค์

กังหันนําโชคมี 4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจีนชาวฮ่องกง

และนักธุรกจิจะมาวัดนี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่ว่ากงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภัยไข ้

เจ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน   …หลงัจากนัน้นําท่านอสิระชอ้ปป้ิงเลดี้

มารเ์ก็ตซึง่เป็นตลาดกลางแจง้ทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของฮ่องกงมีสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป

ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่กระเป๋ารองเทา้เครื่องประดับเครื่องสําอางของเล่นฯลฯมีสนิคา้มากกว่า100 กว่า

รา้นและของกนิซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ของทีน่ี่ทา่นสามารถตอ่ลองสนิคา้ไดม้ากกว่า30% 

กลางวนั-คํา่  อสิระอาหารกลางวนัและเย็น.... เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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 ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิ่องกง(เชค็แล็บก็อก) 

21.30 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย Emirate Airlines เทีย่วบนิทีE่K385 

23.45 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

ฮอ่งกง แชรโ์ลมา..!! 
3 วนั 2 คนื     โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ18ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วันที ่  15-17  เมษายน 2562 
18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 

- 
8,000 

วันที ่  18-20  เมษายน 2562 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  19-21  เมษายน 2562 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 

- 
6,000 

วันที ่ 26-28  เมษายน 2562 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  27-29  เมษายน 2562 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  28-30  เมษายน 2562 
15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  03-05 พฤษภาคม 2562 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  04-06 พฤษภาคม 2562 
14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  10-12 พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  11-13  พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  17-19  พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  18-20  พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  24-26 พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  25-27 พฤษภาคม 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

วันที ่  31 พฤษภาคม –  02 
มถินุายน 2562 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 
- 

6,000 

วันที ่  01-03  มถินุายน 2562 
13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 

- 
6,000 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 5,000 บาท  
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ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการ

เดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: 

1. สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

2. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรบัตา่งชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้าํเนนิการย ืน่วซีา่เองบรษิทัทวัรส์ามารถ

แนะนําการบืน่วซีา่ได ้

3. ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย

แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712219, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   

                                                                                                                                                              
QE1MFM-NX001     หนา้ 8 จาก 8 

 
 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง

ดอลลา่ 
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