
 

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 
B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – ชมใตฐ้านบัวพระใหญ่– 
CITY OUTLET -  พิเศษ!! ดินเนอร์อาหารทะเล @ หล่ี หยุน่ มุน 

 ✓ ✓ 

PENTA HOTEL OR SIMILAR 2 
หาดรีพลสัเบย ์– วดัหยวน หยวน – วดัแชกงมิว – โรงงานจิวเวอร์
ร่ี – LADIES’ MARKET                   

✓ ✓ ✓ 

3 
วดัเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงถนนนาธาน – 
สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                       

✓ ✓  

  

     “ทริปกนิเที่ยวอะราวเดอะเวล์ิดกบั พ่อลูก เล่งหงษ์ ” 

ไหว้พระเสริมบารมี  ที่ฮ่องกง เฮงๆๆตลอดปี 

อิม่อร่อยกบัสุดยอดร้านดงัของฮ่องกงแบบจัดเต็ม 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง :  15 - 17 มนีาคม 2562 



 

   

08 มีนาคม 2562  กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – น่ังกระเช้านองปิง – CITY GATE OUTLET  - หมู่บ้านชาวประมง หลี ่หยุ่น  
                            มุน             (-/L/D) 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบิน ที ่TG 600 
11.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อย ใหค้ณะท่านออก Exit B จากนั้น น าท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวน
ยาวท่ีสุดของโลก ท่ีทนัสมยั ส าหรับใชค้มนาคมทั้งทางดา้นรถยนตแ์ละรถไฟท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชั้น L/ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  @NGONG PING GARDEN  
เมนูพเิศษ !! ไก่ซีอิว๊                       ซุปเตา้หูห้มูสับสาหร่ายทะเล               ไก่ผดัเตา้ซ่ี    
หมูเปร้ียวหวาน                              ออเดริฟหมูแดง-อกเป็ดรมควนั           ไข่เจียวหวัไชโป้                  
ทอดมนัปลา                                   ถัว่ฝักยาวผดัหมูสับ     ปลาน่ึง   ขา้วสวย 

บ่าย น าท่านน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสู่ท่ีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะไดช้ม
ทิวทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้นนองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮค
ตาร์เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร อิสระใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา 
พเิศษ!! น าท่านเข้าชมภายในฐานใต้บัวของพระใหญ่ ใตฐ้านบวัมีพิพิธภณัฑ์ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนแรก ภาพวาดสีน ้ ามนับอกเล่าเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพระพุทธเจา้ ส่วนที่สอง วงล้อพระพุทธ
ธรรม และส่วนที่สามพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลงักา (ในกรณีกระเชา้นองปิงจะมีการปิดปรับปรุง จะ
เปล่ียนเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน) จากนั้นน าท่านสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผา้แบรนด์
เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลนัเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยูบ่ริเวณ
สถานีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผา้แบรนดช์ั้นน ามากมายใหเ้ลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผา้เด็ก รองเทา้กีฬา 
และของตกแต่งบา้น สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC 
และอ่ืนๆอีกมากมาย ชั้ นใต้ดินยงัมี Supermarket มีรายการให้เลือกซ้ือเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม 
อุปกรณ์ ขา้วของเคร่ืองใช ้และ สินคา้อีกมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ณ หมู่บ้านชาวประมง หลีห่ยุ่นมุ่น 
เฮียซ้ง เล่งหงษ์จะพาคณะทวัร์ ไปลิม้รสซีฟู๊ดสดๆระดับพรีเมี่ยมแบบสไตล์ฮ่องกง  

  หอยงวงช้างซาชิมิ                   กุ้งทะเลลวก         หอยหลอดผดัเต๋าซ่ี  กุ้งมังกรสับช้ินในน า้ซุป 

ปลาทะเลน่ึงซีอิว๊                     เป๋าฮือ้น่ึงซีอิว๊          กั้งทะเลผดัพริกเกลอื  ปลาหมึกซุปแป้งทอด 

ข้าวผดัปลาเค็ม   ผกัตามฤดูลวก        หอยเชลล์น่ึงวุ้นเส้นกระเทยีม   

             

 



 

   

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั PENTA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

09 มีนาคม 2562 หาดรีพลสัเบย์ – วดัหยวน หยวน – วดัแชกงมวิ – โรงงานจวิเวอร์ร่ี – LADIES’ MARKET            (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ @ ROYAL ONE. 
  ฮะเก๋า          ขนมงาทอด       ซาลาเปาไส้หมูแดงซอสเป๋าฮ่ือ  

    ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดง   ขาไก่น่ึงเต้าซ่ี     โจ๊กหมูไข่เยีย่วม้า      

  กระดูกหมูน่ึงกระเทียม   ขนมจีบ   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หาดรีพลัสเบย์ นมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภขา้มสะพาน
ต่ออายท่ีุชายหาดรีพลัส์เบย ์ น าท่านสู่ วดัหยวน หยวน สักการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋า และขงจ้ือ ไหวไ้ท้
ส่วยเอ้ีย เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา ในวดัท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนยร์วมทาง
ศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็นวดัเดียวในฮ่องกงท่ีบูชาศาสนาพุทธ เต๋าและขงจ้ือ จุดเด่นอยู่ท่ีวิหารหรือหอฟ้า 
สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลงัเพื่อรับพลังมงักรจากภู เขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมงักรเขียว เป็นวดัท่ี
สวยงามและมีขนาดใหญ่ และวดัน้ีเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครก่ีเพา้อีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านสักการะ เทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ย่านซัมซุยโป วดัน้ีเป็นวดัเล็ก สวยและสงบ วดัน้ีเป็นท่ีนิยม
กราบไหวข้องเหล่าต ารวจและทหาร เพราะเช่ือ เทพเจา้กวนอูเป็นสัญลักษณ์แห่งความซ่ือสัตยแ์ละความมี
คุณธรรม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK RESTAURANT  *Michelin Star Restaurants* 
มือ้นี ้เฮียซ้ง เล่งหงษ์ จะพาไปลิม้รส อาหารสไตล์ฮ่องกงแบบจัดเต็ม 

  ติ่มซ า 3 ชนิด   ซุปไก่-หอยสังข์-แอลมอนด์   ปลาเก๋าช้ินในน า้ซุป 

สเต๊กหมูสเปน(หมูสันนอก)ราดซอสเกรวีพ่ริกไทย   อุด้งอนิานิวะใส่กุ้งและเป่าฮือ้ญีปุ่่น

 เต้าฮวยราดถั่วแดงญี่ปุ่น     

จากนั้นน าท่านสู่ วดัแชกงหมิว เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยา่งมาก ท่ีเกาะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรารู้จกักนัดีในนามวดักงัหนัวดั
น้ีมีกังหันทองแดงท่ีเช่ือกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชั่วร้ายและน าแต่ส่ิงดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไป
สักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง 
ทีว่ดัแชกงหมิวจะมีนักบวชมาน าท่านท าพธีิและแนะน าเร่ืองการกราบไหว้ขอพร  
น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไซน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยมและใชใ้นการ
เสริมดวงเร่ือง ฮวงจุย้  



 

   

 จากนั้นน าท่านสู่ ย่านมงก๊ก เป็นย่านท่ีพกัอาศยัและแหล่งช้อปป้ิงท่ีหนาแน่นมากท่ีสุดของฮ่องกง ถือว่าเป็น
แหล่งช้อปป้ิงท่ีมีคนมาเดินมากท่ีสุด สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็น พวกเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป และ
อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ และมีร้านอาหารให้เลือกชิมมากมาย LADIES’ MARKET เป็นอีกแห่งในยา่นมงก๊ก เป็น
สวรรคข์องเหล่านกัชอ้ปกนัเลยทีเดียว เพราะจะมีสินคา้ส าหรับผูห้ญิงใหไ้ดเ้ลือกกนัอยา่งละลานตา 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ณ SPORTFUL GARDEN RESTUARANT 
  ออร์เดิร์ฟบาบีคิวสไตล์กวางตุ้ง ผดับะหมี่อีฟู้้ใส่กุ้ง  ไก่-เนือ้หอยผดัเซอลอร่ี  

  กระดูกทอดกระเทยีม  ซุปเยือ่ไผ่ทะเลรวม  เต้าหู้-เห็ดซอสน า้แดง                    

ปลาทะเลน่ึงซีอิว๊   ห่านย่าง    ข้าวสวย 

ขนมหวานประจ าวนั   ผลไม้ตามฤดูกาล 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั PENTA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 

10 มีนาคม 2562  วดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า – วดัหวงัต้าเซียน – ช้อปป้ิงถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ                     
                                                                                                                                                                                               (B/L/-)    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ NATHAN CONGEE *ร้านโจ๊กยอดฮิต*---เมนุโจ๊กเป๋าฮือ้* 
น าท่านเดินทางสักการะเจา้แม่กวนอิมท่ีวัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า วดัน้ีเร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 เป็นวดั
เจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง (วดัท่ีมีเจา้แม่กวนอิมประทบัอยู่ มีเป็นจ านวนมากในฮ่องกง) 
สมยัก่อนยา่นฮงัฮอมถือวา่ทุรกนัดานมาก และถนนหนทางไม่สะดวกเอามากๆ แมว้า่จะเดินทางมาจากจิมซาจุ่ย
ก็ตาม รัฐบาลเลยเร่ิมโครงการสร้างถนนเช่ือมต่อระหวา่งฮงัฮอม, จิมซาจุ่ย และ Kowloon City ถนนเส้นน้ีสร้าง
แลว้เสร็จในปี 1909 ท าให้หลงัจากนั้นมา การเดินทางสะดวกยิ่งข้ึน ผูค้นมากมายต้่างพากนัมาสักการะองคเ์จา้
แม่กวนอิมท่ีศาลแห่งน้ีกนัอยูต่ลอด จนถึงปัจจุบนั **ทีว่ดัเจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ าจะมีนักบวชมาน าท่านท าพิธีและ
แนะน าเร่ืองการกราบไหว้ขอพร  และ พิธิเปิดกระเป่าตังค์เจ้าแม่กวนอิมให้โชค หรือพิธีขอยืมเงิน เพื่อไปเสริม
ดวงธุรกจิการค้า การลงทุน ** 
น าท่านไปนมสัการ เทพเจ้าหวงัต้าเซียน ณ วัดหวงัต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง ซ่ึงข้ึนช่ือเร่ือง
การดูแลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และพบกบัผูค้นมากมายท่ีน าธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เร่ือง
ความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการท า (พิเศษสุด!! ส าหรับคณะของท่าน น าท่านสักการะขอพร ณ บริเวณห้อง
ช้ันใต้ดินของวดัหวงัต้าเซียน) 



 

   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มือ้พเิศษกบัร้านอร่อยสตรีทฟู๊ด บะหมี่เกีย๊ว 300ปี ที่ได้รับป้าย
การันตี ความอร่อย ร้านนี้ ต้องชิม ไม่งั้น "เฮียซ้ง ตีตาย" ที่ฮ่องกง ไปลิม้รสเกี๊ยวกุ้งลูกใหญ่บิ๊กบึม้ และบะหมี่
สดเล้นเหนียวนุ่มกบัน า้ซุปสไตล์ฮ่องกง 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้างใหม่ล่าสุด
ใน ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดา้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภายในหา้ง
จะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชาติเขา้ดว้ยกนั ดา้นในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ไดช้ม และ
ร้านคา้จากแบรนดต่์างๆอีกดว้ย  

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย** 

 สมควรแก่เวลาน าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง) 

20.45 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เทีย่วบิน ที ่TG 607 
22.40 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

************************ 
ข้อควรทราบ :  
 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า    
      จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  
 ที่ฮ่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทัวร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกัไม่มีการ 

      บังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว  

       เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง 
เด็กอายุต ่ากว่า  
12 ปี ไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยว 

15 - 17 มนีาคม 2562 28,888.- 28,888.- 27,888.- 4,500.- 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์และไกด ์คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์  =  180 HKD / ทั้งทริป 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

   

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิ 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
❖ ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
❖ หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖ โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖ โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่ม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท้่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
❖ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
❖ น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 


