
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

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 สิงหาคม - ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

            
 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
20,900.- 

 

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          

02.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เค้าเตอร์ สายการบิน HONGKONG  AIRLINES 
โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

04.40 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX762 

09.00น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก  (Cheak Lap Kok) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง
และศุลกำกรเรียบร้อยใหค้ณะท่ำนออก Exit B  

 น ำท่ำน น่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียำวท่ีสุดในโลก จำกตุงชุงสู่ท่ีรำบนองปิงในเวลำ 25 นำที ท่ำนจะ
ไดช้มทิวทศัน์รอบตวั 360 องศำของเกำะลนัเตำ พบกบัสถำปัตยกรรมจีนโบรำณของหมู่บำ้นนองปิงบน
พื้นท่ี 1.5 เฮคตำร์เหนือระดบัน ้ ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่ำนนมสักำร พระใหญ่วดัโป่หลิน หรือ นิยม
เรียกว่ำพระใหญ่ (ในกรณีกระเช้ำนองปิงจะมีกำรปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนั่งรถโดยสำรของทำง
นองปิงแทน) 

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร *NGONG PING GARDEN 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผำ้แบรนด์เนม ห้ำง OUTLETS ขนำดใหญ่บนเกำะ
ลนัเตำ ห่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติฮ่องกงเพียง 10 นำที ตั้งอยูบ่ริเวณสถำนีรถไฟใตดิ้นตงชงมีเส้ือผำ้แบ
รนด์ชั้นน ำมำกมำยให้เลือกชอ้ปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผำ้เด็ก รองเทำ้กีฬำ และของตกแต่งบำ้น สินคำ้
ลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอยำ่ง Mc Donald’s ,KFC และอ่ืนๆอีกมำกมำย ชั้น
ใต้ดินยงัมี Supermarket มีรำยกำรให้เลือกซ้ือเลือกหำไม่ว่ำจะเป็นอำหำร   ขนม อุปกรณ์ ข้ำวของ
เคร่ืองใช ้และ สินคำ้อีกมำกมำย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร *ห่านย่าง 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้ำงไวเ้พื่อเป็นเกียรติให้กบับรรดำบุคคลส ำคญัท่ีมีส่วนช่วยให้

ฮ่องกงไดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น "ฮอลลีวูด้แห่งตะวนัออก" จำกนั้นท ำน่ำนชม ชมโชวย์ิงแสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสียงสุดตระกำรตำตอบโตก้ันตำมจงัหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ควำม
มหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลำ 20.00 น. ทุกค ่ำคืน กำรแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระกำรตำซ่ึงเป็นกำรแสดง แสง
และเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอำคำรตึกระฟ้ำส ำคญัต่ำงๆ ท่ีตั้งอยูส่องฟำกฝ่ังของอ่ำววิคตอเรียโดยบนดำดฟ้ำ
ของตึกเหล่ำน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสวำ่งตระกำรตำเป็นสีต่ำงๆแสดงให้
เห็นถึงบรรยำกำศอนัคึกคกัของฮ่องกง     

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



 
 
 
 

 
 
 
 
  

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติ่มซ า ) 
  น ำท่ำนสู่ วัดหยู่น หยู่น สักกำระพระบรมศำสดำของพุทธเต๋ำ และขงจ้ือ ไหวไ้ทส่้วยเอ้ีย เทพเจำ้คุม้ครอง

ดวงชะตำ ในวดัท่ีมีฮวงจุย้ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และถือวำ่เป็นศูนยร์วมทำงศำสนำขนำดใหญ่ เพรำะ
เป็นวดัเดียวในฮ่องกงท่ีบูชำศำสนำพุทธ เต๋ำและขงจ้ือ จุดเด่นอยู่ท่ีวิหำรหรือหอฟ้ำ สร้ำงด้วยหิน
ธรรมชำติดำ้นหลงัเพื่อรับพลงัมงักรจำกภูเขำ ดำ้นซำ้ยขวำโอบลอ้มดว้ยมงักรเขียว เป็นวดัท่ีสวยงำมและมี
ขนำดใหญ่ และวดัน้ีเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำละครก่ีเพำ้อีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำร เทพเจำ้หวงัตำ้
เซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงัท่ีสุดของฮ่องกง เทพซ่ึงขึน้ช่ือเร่ืองการดูแลรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ และพบกบัผูค้นมำกมำยท่ีน ำธูป และของมำสักกำระเพื่อขอพรต่ำงๆตั้งแต่เร่ืองควำมรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในกำรท ำธุรกิจ น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดชีฉีหลิน สักกำระพระพุทธเจำ้และพระโพธิสัตว ์และเทพยดำ
ส ำคญัต่ำง ๆในส ำนกัชีของพระพุทธศำสนำมหำยำนท่ีใหญ่สุดในภูมิภำคเอเชีย  น ำท่ำนสู่ วัดแชกงหมิว 
เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออยำ่งมำก ท่ีเกำะฮ่องกงวดัแห่งน้ีเรำรู้จกักนัดีในนำมวดักงัหันวดัน้ีมีกงัหันทองแดงท่ีเช่ือ
กนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและน ำแต่ส่ิงดีๆ มำใหช้ำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน 
ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง ซ่ึงชำวฮ่องกงและไทยจะไปสักกำระผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดใน
เร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณวดัจะเห็นถึงควำมร่มเยน็ของวดัได ้อยำ่งดีทีเดียว เขำ้ขำ้งในวดั จะมีเจำ้
หนำ้ทีวดัขำยธูป  

เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
 น ำท่ำนไป ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่วยคุม้ครองกำรเดินทำง
ให้ปลอดภยั หรือเรียกว่ำเทพธิดำแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งทอ้งทะเล มีควำมสำมำรถพิเศษเหนือ
ธรรมชำติ ท่ำนจะปกป้องชำวประมงใหร้อดพน้จำกพำยแุละควำมหำยนะทำง  น ำท่ ำน ไป ไห ว้  เจ้ าแ ม่
กวนอมิฮ่องฮ า เป็นวดัเจำ้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอพรเจำ้แม่กวนอิมพระโพธิสัตวแ์ห่ง 
ควำมเมตตำ ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษำ น ำท่ำนเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบั
งำนดีไซน์ท่ีได้รับรำงวลัอนัดบัเยี่ยมและใช้ในกำรเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้  ถ่ำยรูป  GROUP PHOTO  ท่ี
ฮ่องกงและเซินเจ้ินจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยให้กบัลูกทวัร์ ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัควำม
พอใจของลูกคำ้  น ำท่ำน ชมร้านหยก สินคำ้ข้ึนช่ืออีกอยำ่งของจีน แผน่ดินใหญ่ ท่ีไม่วำ่ท่ำนจะเดินทำงไป
เมืองไหนของประเทศจีน ท่ำนจะไดเ้ขำ้ชมร้ำนหยก ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือหยกท่ีมีกำรดดัแปลงเป็นเคร่ือง
บูชำต่ำงๆ ทั้งป๊ีเซ๊ียะ, ก ำไลหยก, จ้ีหยก และอ่ืนๆ อีกมำกมำย   

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 ) 
   จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัหมั่นโหม่  วดัน้ีก็เป็นวดัเก่ำแก่แห่งหน่ึงของฝ่ังเกำะฮ่องกง สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นท่ี

กรำบไหวบู้ชำเทพหมัน่ คือเทพแห่งวรรณกรรมและกำรเรียนรู้ กบัเทพโหม่ (MO) คือเทพแห่งสงครำม 
ซ่ึงก็คือท่ำนเทพกวนอูนัน่เองน ำท่ำนสักกำระ เจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพลสัเบย์ พระโพธิสัตวแ์ห่งควำมเมตตำ
ท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของกำรของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพรโชคลำภตลอดปี และขำ้มสะพำนต่ออำยซ่ึุงเช่ือ
กนัวำ่ขำ้มหน่ึงคร้ังจะมีอำยเุพิ่มข้ึน 3 ปี อ่ำวรีพลสัเบย ์สถำนท่ีพกัผอ่นบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเลและ
จุดท่ีสนใจอีกดำ้นหน่ึงของอ่ำว  น ำท่ำนสู่ วิคตอเรียพีค   ยอดเขำท่ีมีช่ือเสียงของเกำะฮ่องกง และถือเป็น
ยอดเขำท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ข้ึนชมววิ ถ่ำยรูป ณ จุดชมววิ   ท่ำนสำมำรถมองเห็นวิวของเกำะ
ฮ่องกงไดท้ั้งหมด     ท่ีสร้ำงตำมหลกัควำมเช่ือเร่ืองฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดในฮ่องกง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จำกนั้นอิสระชิอปป้ิง ดิวตี้ฟรี ตำมอธัยำศยัท่ี OceanTerminal&HarbourCity กบัสินคำ้แบรนด์เนมช่ือดงั
ต่ำงๆระดบัโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton  เป็นตน้ ให้ท่ำนได้
อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  ณ ถนนนาธาน ท่ี ห้าง K 11 - The World's fist Art Mall  ห้ำงใหม่ล่ำสุดใน 
ย่านจิมซาจุ่ย ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ชั้น ดำ้นบนจะเป็นโรงแรมระดบั 5 ดำวเปิดใหม่ช่ือ Hyatt Regency ภำยใน
ห้ำงจะเป็นกำรผสมผสำนของศิลปะ มนุษย ์และธรรมชำติเขำ้ดว้ยกนั ดำ้นในจึงมีปฏิมำกรรมมำกมำยให้
ไดช้ม และร้ำนคำ้จำกแบรนดต่์ำงๆอีกดว้ย  

 อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำน เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนำมบินฮ่องกง) 

21.45 น. เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่ HX769 
23.55 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

 ส าหรับท่านทีต้่องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่่ายขายก่อนท าการออกตัว๋  



 
 
 
 

 
 
 
 
  

เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ในนามของร้านรัฐบาล คอื, โรงงานจวิวเอร์ร่ี จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมผีลกบัราคาทวัร์  จงึรบกวนเรียนให้กบั

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือ

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 ทีฮ่่องกงจะมช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายให้กบัลูกทวัร์ ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้า 

เป็นหลกัไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

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

!!! PROMOTION FLASH SALE ลดสูงสุด 4,000 บาท วนัที ่19 – 25 สิงหาคม 2562 !!! 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

Promotion 

Flash Sale 
จองตั้งแต่ วันที่ 
19 – 25 สิงหาคม 

2562 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 16,900 
06 – 08 ก.ย. 2562 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 16,900 
20 – 22 ก.ย. 2562 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 16,900 
27 – 29 ก.ย. 2562 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 16,900 
04 – 06 ต.ค. 2562 22,900 22,900 21,900 20,900 5,000 18,900 
12 – 14 ต.ค. 2562 25,900 25,900 24,900 23,900 5,000 21,900 
21 – 23 ต.ค. 2562 20,900 20,900 19,900 18,900 5,000 16,900 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทำงไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น) เส้นทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร 
 ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์ 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋

ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดล้ิ้มลองอำหำรพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำง คุม้ครองวงเงินท่ำนละ 1 ลำ้นบำท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ คอยดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงจ ำนวน 1 ท่ำน 
 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน =  120 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่ำน 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 15 ท่ำนโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้

ก่อนเดินทำง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำก
กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อวนิำศภยั, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิด 
กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผน่ดินไหว ภูเขำไฟ
ระเบิด อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดข้ึนตำมจริงเท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวซ่ีำในกรณีท่ียืน่วซ่ีำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองทีน่ั่งและช าระเงิน 
 ยนืยนัการส ารองทีน่ั่งกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

 ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 3 วนันบัจำกวนัท่ีจอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยนืยนักำรจองของท่ำน 

 ยโุรป อเมริกำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่ำนละ 25,000 บำท 

 ญ่ีปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรีลงักำ อินเดีย อินโดนีเซีย ท่ำนละ 10,000 บำท 

 จีน ไตห้วนั เวยีดนำม พม่ำ กมัพชูำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

 ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
 หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
 หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพื่อด ำเนินกำรยืน่ขอวซ่ีำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวซ่ีำ) 
 
การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 31 วนั  คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วนัเดินทำง  หกัเงินค่ำทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงหลงัจำกออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หำกเป็นตัว๋ท่ีสำมำรถท ำ Refund ได ้ผูเ้ดินทำง

ตอ้งรอเงินค่ำ Refund ตำมระบบและเง่ือนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ประมำณ 3 เดือน) 
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได ้โดย

สำมำรถยืน่ขอวซ่ีำไดท้นัตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม คือค่ำวซ่ีำ และค่ำเปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตใหคื้น
บตัรโดยสำร 

 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่ำนไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำ



 
 
 
 

 
 
 
 
  

วซ่ีำไม่วำ่ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมอนัเป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ซ่ึงกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือกำร
ยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นกำรยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิกดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยท่ี

สำยกำรบินเรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสำยกำรบินก ำหนด ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซง
ได ้

 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงและค่ำประกนัวนิำศภยัทำงอำกำศ คิดตำมอตัรำท่ีทำงสำยกำรบินแจง้ ณ วนัท่ี
ออกรำคำขำย หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำในภำยหลงั ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเพิ่ม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเรียกเก็บตำมควำมเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บักำรวำงรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองห้องประเภทอ่ืนๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นห้องพกัคู่ และ

เพิ่มเตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถำ้ไม่มีเตียงเสริมใหท้่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียว
เพิ่มดว้ย 

 หำกโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ
ตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวัจำก
รำคำตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อควำมเหมำะสมของ
โปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น ้ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส ำหรับ

ผูโ้ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสัมภำระมีน ้ำหนกัเกิน สำยกำรบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋ำสัมภำระท่ีสำยกำรบินอนุญำตให้น ำข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+ยำว+สูง 

ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 



 
 
 
 

 
 
 
 
  

 ในบำงรำยกำรทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่
มำตรฐำนได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซ่ึงผูเ้ดินทำงตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยเอง 

 


