
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 4 ดาว B L D 

1 
 กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลนัดา – City Gate Outlet – 
อะเวนิว ออฟ สตาร์ – Symphony of Lights          

 ✓ ✓ HOTEL COZI 
HARBOUR VIEW , 

HOTEL COZI OASIS 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 2 

วดัหยู่น หยู่น – วดัหวงัต้าเซียน – วดัชีฉิหลนิ – วดัแชกงหมวิ – วดัเทยีนโห่ว 
- วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – ร้านหยก   

✓ ✓ ✓ 

3 
วัดหมั่นโหม่ – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย พีค – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงจิม
ซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

✓ ✓  - 

เดนิทางเดอืน 27 – 29 กรกฏาคม 2562 

 

 

 

 

            
 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
19,900.- 

 

WONDERFUL HONGKONG 

 
 

ฮ่องกง  ไหว้พระ กระเช้านองปิง  
3 วนั 2 คนื 

 

ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านโดยไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นคอยบริการ 

 2560 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่ลันดา – City Gate Outlet – อะเวนิว ออฟ สตาร์ –  
 Symphony of Lights          

03.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู  6 เคาน์เตอร์ M 
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร 

06.35 น.  น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ CX616 

10.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก  (Cheak Lap Kok) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเรียบร้อยใหค้ณะท่านออก Exit B  

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร *NGONG PING GARDEN 
น าท่าน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะ
ไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบน
พื้นท่ี 1.5 เฮคตาร์เหนือระดบัน ้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการ พระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยม
เรียกว่าพระใหญ่ (ในกรณีกระเช้านองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนั่งรถโดยสารของทาง
นองปิงแทน) 
จากนั้นน าท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะ
ลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบ
รนด์ชั้นน ามากมายให้เลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา และของตกแต่งบา้น สินคา้
ลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้น
ใต้ดินยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือกซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของ
เคร่ืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *ห่านย่าง 
 น าท่านเดินทางสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้างไวเ้พื่อเป็นเกียรติให้กบับรรดาบุคคลส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้

ฮ่องกงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวูด้แห่งตะวนัออก" จากนั้นท าน่านชม ชมโชวย์ิงแสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโตก้ันตามจงัหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ความ
มหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลา 20.00 น. ทุกค ่าคืน การแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระการตาซ่ึงเป็นการแสดง แสง
และเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าส าคญัต่างๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า
ของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆแสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง     

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

วนัทีส่อง  วดัหยู่น หยู่น – วดัหวงัต้าเซียน – วดัชีฉิหลนิ – วดัแชกงหมิว – วดัเทียนโห่ว - วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – 
โรงงานจิวเวอร์ร่ี – ร้านหยก   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติ่มซ า ) 
  น าท่านสู่ วัดหยู่น หยู่น สักการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋า และขงจ้ือ ไหวไ้ทส่้วยเอ้ีย เทพเจา้คุม้ครอง

ดวงชะตา ในวดัท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และถือวา่เป็นศูนยร์วมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะ
เป็นวดัเดียวในฮ่องกงท่ีบูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจ้ือ จุดเด่นอยู่ท่ีวิหารหรือหอฟ้า สร้างด้วยหิน
ธรรมชาติดา้นหลงัเพื่อรับพลงัมงักรจากภูเขา ดา้นซา้ยขวาโอบลอ้มดว้ยมงักรเขียว เป็นวดัท่ีสวยงามและมี
ขนาดใหญ่ และวดัน้ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครก่ีเพา้อีกด้วย จากนั้นน าท่านนมสัการ เทพเจา้หวงัตา้
เซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ช่ือเร่ืองการดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในการท าธุรกิจ น าท่านเดินทางสู่ วัดชีฉีหลิน สักการะพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว ์และเทพยดา
ส าคญัต่าง ๆในส านกัชีของพระพุทธศาสนามหายานท่ีใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย  น าท่านสู่ วัดแชกงหมิว 
เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหันวดัน้ีมีกงัหันทองแดงท่ีเช่ือ
กนัวา่ถา้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาใหช้าวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน 
ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดใน
เร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงความร่มเยน็ของวดัได ้อยา่งดีทีเดียว เขา้ขา้งในวดั จะมีเจา้
หนา้ทีวดัขายธูป  

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่วยคุม้ครองการเดินทาง
ให้ปลอดภยั หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือ
ธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงใหร้อดพน้จากพายแุละความหายนะทาง  น าท่ าน ไป ไห ว้  เจ้ าแ ม่
กวนอมิฮ่องฮ า เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่ง 
ความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษา น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบั
งานดีไซน์ท่ีได้รับรางวลัอนัดบัเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  ถ่ายรูป  GROUP PHOTO  ท่ี
ฮ่องกงและเซินเจ้ินจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความ
พอใจของลูกคา้  น าท่าน ชมร้านหยก สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่งของจีน แผน่ดินใหญ่ ท่ีไม่วา่ท่านจะเดินทางไป
เมืองไหนของประเทศจีน ท่านจะไดเ้ขา้ชมร้านหยก ท่านสามารถเลือกซ้ือหยกท่ีมีการดดัแปลงเป็นเคร่ือง
บูชาต่างๆ ทั้งป๊ีเซ๊ียะ, ก าไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีกมากมาย   



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม วดัหมั่นโหม่ – รีพลสัเบย์ – จุดชมววิวคิตอเรีย พคี – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่องกง – 
กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติ่มซ า ) 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหมั่นโหม่  วดัน้ีก็เป็นวดัเก่าแก่แห่งหน่ึงของฝ่ังเกาะฮ่องกง สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี

กราบไหวบู้ชาเทพหมัน่ คือเทพแห่งวรรณกรรมและการเรียนรู้ กบัเทพโหม่ (MO) คือเทพแห่งสงคราม 
ซ่ึงก็คือท่านเทพกวนอูนัน่เองน าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลสัเบย์ พระโพธิสัตวแ์ห่งความเมตตา
ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของการของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลาภตลอดปี และขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือ
กนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี อ่าวรีพลสัเบย ์สถานท่ีพกัผอ่นบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเลและ
จุดท่ีสนใจอีกดา้นหน่ึงของอ่าว  น าท่านสู่ วิคตอเรียพีค   ยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงของเกาะฮ่องกง และถือเป็น
ยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ข้ึนชมววิ ถ่ายรูป ณ จุดชมววิ   ท่านสามารถมองเห็นวิวของเกาะ
ฮ่องกงไดท้ั้งหมด     ท่ีสร้างตามหลกัความเช่ือเร่ืองฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในฮ่องกง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตามอธัยาศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
ต่างๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ ให้ท่านได้
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่ล่าสุดใน 
ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดา้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภายใน
ห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้
ไดช้ม และร้านคา้จากแบรนดต่์างๆอีกดว้ย  

 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 

18.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่ CX613 
20.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ :  
❖ การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ทีร่ะบุไว้ในรายการทวัร์มผีลต่อราคาทวัร์ทีเ่สนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน  



 
 
 
 

 
 
 
 
  

❖ ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตัว๋  

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

❖ ในนามของร้านรัฐบาล คอื, โรงงานจวิวเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์  จึงรบกวนเรียนให้กบั

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

❖ ทีฮ่่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า 

เป็นหลกัไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 10 ท่าน มไีม่มหัีวหน้าทวัร์ มไีกด์ท้องถิน่ช านาญเส้นทางคอยดูแล 
- ออกเดนิทาง 15 ท่าน มไีม่มหัีวหน้าทวัร์ มไีกด์ท้องถิน่ช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

27 – 29 กรกฎาคม 2562 19,900 19,900 18,900 17,900 5,000 
 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน =  120 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 15 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก
การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงิน 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ทา่นละ 10,000 บาท 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 จีน ไตห้วนั เวยีดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวซ่ีา) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั ❖ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอเงินคา่ Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
➢ หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดย

สามารถยืน่ขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวซ่ีา และค่าเปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้น
บตัรโดยสาร 

➢ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณา
วซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการ
ยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิ่มเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไมมี่เตียงเสริมใหท้่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียว
เพิ่มดว้ย 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และ
ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
• น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
• กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 


