
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star (-/-/D)

09.30 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Air lines

11.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Greater bay Air lines เทีย่วบินที่ HB682

15.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B คนขบัรถชูป้ายรอรับท่านบริเวณประตู

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
มื้ออาหาร โรงแรม

หรือเทยีบเท่า 4 *เช้า กลางวนั คํา่

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of Star    KOWLOON HOTEL

2 วดัแชกงหมิว - สาํนกัชีฉีหลิน - วดัหวงัตา้เซียน - HK jewelry - ชอ้ปป้ิงยา่นมงก๊ก    KOWLOON HOTEL

3 พระใหญ่ลนัเตา - กระเชา้นองปิง 360 - City gate outlet - ชอ้ปป้ิงยา่นจิมซาจุ่ย    KOWLOON HOTEL

4 วดัเจา้แม่กวนอิมฮุงฮอม - สนามบิน – กรุงเทพฯ    -

WONDERFUL HONGKONG

ฮ่องกง ไหว้พระเสริมสิริมงคล 4 วนั 3 คืน

กําหนดการเดนิทาง : ธันวาคม 65 - มกราคม 2566

ออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป จะมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ราคาเร่ิมต้น

บาท/ท่าน

20,900-



ทางออก นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่าชมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม

นาํท่านเดินทางสู่ Avenue of Star ท่านจะไดพ้บกบัรอยประทบัมือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาล

ใจของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ทีพ่กั KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว

วนัท่ีสอง วดัแชกงหมิว - สํานักชีฉีหลิน - วดัหวงัต้าเซียน - HK jewelry - ช้อปป้ิงย่านมงก๊ก (DS/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู ติม่ซํา

เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วดัตั้งอยูใ่นเขตซาถ่ิน เดิมทีท่าน Che Kung คือผูบ้ญัชาการทหาร

ของราชวงศซ่์งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซ่ึงมีอาํนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภยัพิบติั ในประวติัเดิมกล่าว

กนัว่าท่าน Che Kung เป็นผูพ้าจกัรพรรดิของราชวงศซ่์งหนีเหล่ากบฎในยคุนั้นลงมายงัจีนตอนใตแ้ถบ New

Territories ดว้ยความสาํเร็จ ทาํให้เป็นท่ีนบัถือในฐานะพระเจา้ และดว้ยความศกัสิทธิ ทาํให้ช่ือเสียงของท่าน

เป็นรู้จกัไปทัว่เอเซีย วดัเดิมตั้ งอยู่ท่ีปัจจุบนัเม่ือประมาณ 300 ปีท่ีผ่านมาโดยหวงัว่าจะหยุดการระบาดท่ี

แพร่กระจายไปทัว่พ้ืนท่ีซาถ่ินตามตาํนานโรคระบาดและเร่ิมลดลงเม่ือการก่อสร้างวดัเสร็จส้ินโครงสร้าง

ปัจจุบนั ท่ีเห็นในวนัน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2536 เพื่อรองรับจาํนวนผูค้นนมสัการท่ีเพิ่มมากข้ึน นาํสักการะ

องคเ์ทพเชกงซ่ึงประดิษฐส์ถานในหอ้งโถงบูชาหลกั ขา้งๆประกอบดว้ยกลองใหญ่และระฆงั ถดัจากน้ี เป็นวง

ลอ้แห่งโชคชะตา ซ่ึงเช่ือวา่จะนาํความโชคดีเม่ือหมุนสามคร้ัง นาํท่านสู่ วดันางชี ฉีหลิน สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1934

และในสมยัราชวงศ์ถงัก็ไดถู้กบูรณะข้ึนใหม่ประมาณปี 1990 สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆของวดัทาํจากไม้

รูปทรางคลา้ยวดัญ่ีปุ่น ดา้นหนา้วดัมีสระดอกบวัซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวดั

ตกแต่งดว้ยทอง ไม้ และดินเผา เม่ือเดินเขา้ไปบริเวณวดัจะรู้สึกเงียบสงบต่างจากวดัจีนแห่งอ่ืนในฮ่องกง

จากนั้นนาํท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสตัวห์ลายปางรวมทั้งเจา้แม่กวนอิม วดัหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดของฮ่องกงเป็นวดัท่ีมีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษ ตวัวดัมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวดัท่ีชาว



ฮ่องกงเช่ือวา่ มีความศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ไดแ้ก่ เต๋า พทุธ และขงจ๊ือวดัแห่งน้ีข้ึนช่ือ

ดา้นอิทธิฤทธ์ิในการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็จึงไดรั้บการนบัถือเป็นอยา่งยิง่

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่านจะได้พบกับ จีกั้งหัน เคร่ืองรางของขลังช่ือดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของ

แท้ต้องทีฮ่่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจากวดัแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพดัพาโชคลาภมา

สู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสําเร็จ

ตามทีข่อ นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี มงก๊ก“เลดีม้าร์เก็ต” ยา่นน้ีมีหน่ึงในตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด

ในฮ่องกง เลด้ีส์มาร์ตเก็ต และยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ท่ีน่ีคลา้ยคลึงกบัยา่นชอ้ปป้ิง

หลายแห่งทางตอนใตข้องจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทาํให้

สะดวกต่อการเลือกซ้ือมากข้ึน ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เต็มไปดว้ยร้านขาย ปลาทอง,ดอกไม,้นก,รองเทา้

ผา้ใบ เคร่ืองใชใ้นครัว ชุดแต่งงาน และสินคา้เฉพาะบางประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไม่ถว้น ท่ีน่ีคุณจะสามารถซ้ือและ

ต่อรองราคาของไดเ้กือบทุกอยา่ง ตั้งแต่ของใชใ้นบา้นไปจนถึงอญัมณีราคาแพง

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร

ทีพ่กั KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว

วนัท่ีสาม พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360 - City gate outlet - ช้อปป้ิงย่านจมิซาจุ่ย (DS/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู ติม่ซํา

นาํท่านข้ึนกระเช้านองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลกองคพ์ระทาํข้ึนจากการเช่ือมแผน่ทองสมัฤทธ์ิ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางดา้น

ทะเลจีนใตแ้ละมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขา และโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท่้านชมความงดงามตามอธัยาศยั (หาก

ทศันวสัิยไม่เอ้ืออํานวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนําท่านขึน้สักการะ พระใหญ่

โดยรถโค้ชแทน ทัง้นี้ เพือ่ความปลอดภยัของลูกค้าเป็นสําคญั)

http://www.discoverhongkong.com/th/see-do/highlight-attractions/top-10/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp


กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นาํท่านสู่ Citygate Outlets เป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ แห่งแรกในประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีสินคา้ต่างประเทศกวา่

80 แบรนดด์งั ในหลากหลายประเภทของสินคา้ ไดแ้ก่ สินคา้แฟชัน่, กีฬา, ความงาม, เส้ือผา้, ของเดก็เล่น และ

ของใชภ้ายในบา้น เป็นตน้ ซ่ึงห้างสรรพสินคา้ยงัมอบส่วนลด 30% ถึง 70% ตลอดทั้งปี ในการซ้ือสินคา้แบ

รนด์ท่ีคุณช่ืนชอบอีกดว้ย จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิงท่ี

Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัต่างๆระดบัโลกกว่า 700 ร้านคา้ เช่น Prada ,

Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นตน้

*** อิสระรับประทานอาหารคํา่ตามอัธยาศัย ***

ทีพ่กั KOWLOON HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว

วนัท่ีส่ี วดัเจ้าแม่กวนอิมฮุงฮอม – สนามบิน – กรุงเทพฯ (DS/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู ติม่ซํา

นาํท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา ( Kun Im Temple) เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอ

พรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองปกปักรักษา

12.00 น. ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน Chek Lap Kok

15.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Greater bay Air lines เทีย่วบินที่ HB683

16.55 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการ

ปรับขึน้ของภาษนํีา้มันของสายบินหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

**หากท่านเคยติดโควคิและได้รับการรักษา กรุณาแจ้งข้องมูลให้ทราบด้วย เพราะต้องลงในข้องมูลการเข้าประเทศ**



อัตราค่าบริการ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่
ราคาเดก็ 2 - 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พกัเดีย่ว
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง

29 ธนัวาคม - 1 มกราคม 65 23,900 23,900 22,900 7,500

5 - 8 มกราคม 65 20,900 20,900 19,900 6,500

12 - 15 มกราคม 65 20,900 20,900 19,900 6,500

19 - 22 มกราคม 65 21,900 21,900 20,900 6,500

26 - 29 มกราคม 65 20,900 20,900 19,900 6,500

ตามมาตราการประเทศฮ่องกง

ก่อนเดนิทางเข้าฮ่องกง

1. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงท่ี https://www.chp.gov.hk/hdf เพ่ือใหไ้ดรั้บ

QR Code สาํหรับใชแ้สดงต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชัว่โมง

2. หลกัฐานการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ท่ีไดรั้บการรับรองโดยทางการฮ่องกง

3. แสดงผลตรวจหาเช้ือฯ ดว้ย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนกาํหนดเวลาเคร่ืองออก

หลังเดนิทางเข้าฮ่องกง

1. เขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเม่ือเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ แลว้ ผูเ้ดินทาง

สามารถเดินทางไปยงัท่ีพกัไดท้นัที

2. หลงัเดินทางเขา้ฮ่องกง ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือฯ ดว้ยวธีิ RT-PCR ท่ีศูนยต์รวจหาเช้ือชุมชนของทางการฮ่องกง

(Community Testing Centre) ในวนัท่ี 2 (นบัวนัท่ีเดินทางถึงฮ่องกงเป็นวนัท่ี 0) **กรณีเดินทาง 4 วนั**

3. ในกรณีมีผลตรวจวา่พบเช้ือฯ ผูเ้ดินทางจะถูกแยกกกัในสถานท่ีท่ีทางการฮ่องกงกาํหนด หรือถูกส่งตวัไปรักษาใน

สถานพยาบาล ตามแต่กรณี

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง

หนงัสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง

ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้

อัตรานีร้วม

ค่าตัว๋เคร่ือง Economy class บินไป - กลบั เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฮ่องกง และค่าภาษีสนามบิน

ค่านํ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กก และถือข้ึนเคร่ือง 7 กก (1 ใบ)



แพค็เกจราคาน้ี สาํหรับเดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป

ค่าท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน

ค่ารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม ตามรายการระบุ

ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหว่างวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรับรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

รวมหวัหนา้ทวัร์ไทย ( 15 ท่านข้ึนไป)

อัตรานีไ้ม่รวม

ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ

ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยขอ้มูลในเอกสารการ

ตรวจหาเช้ือโควิดจะตอ้งมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 1.1 ภาษาองักฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะตอ้งระบุช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิดหรือ

หมายเลขพาสปอร์ต ของผูท่ี้เดินทาง 1.3 วนัท่ีตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารตอ้งไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ

500-1,800 บาท (ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตรวจ)

ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

ไม่รวมหวัหนา้ทวัร์ไทย (กรณีไม่ถึง 15 ท่าน)

ข้อควรทราบ :

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั

 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถ

ของท่านและทีมฯ

 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน

 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน

 สําหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋

ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือ

เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เง่ือนไขการเดนิทาง

 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี

เพ่ือเสนอราคาอีกคร้ัง



 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง

เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

 หากมีเหตุสุดวิสัยอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาํให้เดินทางไม่ได้ อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาํเท่ียว หักค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงโดยมีใบเสร็จยนืยนักบัลูกคา้

การสํารองทีน่ั่งและชําระเงนิ

 กรุณาชําระค่ามัดจาํ ท่านละ 10,000 บาท กรุณาส่งสาํเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชาํระมดัจาํค่าทัวร์

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง กรณีบริษัทฯจาํเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาํเป็นต้องชาํระค่า

ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทักาํหนดแจ้งเท่าน้ัน

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

 หลงัจากสํารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวซ่ีา)

**สําคญั** สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั

และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งสาํหรับติดวซ่ีาไม่ตํ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้น

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์

หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ

อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมี

การเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น

(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบิน



หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตาม

กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ี

ไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร

หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได้


