WONDERFUL HONGKONG

ฮ่ องกง ไหว้ พระ กระเช้ านองปิ ง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้ น

20,900.บาท/ท่ าน
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1

2
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เดินทางเดือน สิ งหาคม - ตุลาคม 2562
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่ านโดยไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นคอยบริการ
Highlight
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Hotel
*หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

กรุ งเทพ – ฮ่ องกง – กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ ลนั ดา – City Gate Outlet –
  
อะเวนิว ออฟ สตาร์ – Symphony of Lights

HOTEL COZI
HARBOUR VIEW ,
HOTEL COZI OASIS
วัดหยู่น หยู่น – วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีฉิหลิน – วัดแชกงหมิว – วัดเทียนโห่ ว
   หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
- วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮา – โรงงานจิวเวอร์ รี่ – ร้ านหยก

วัดหมั่นโหม่ – รี พลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรี ย พีค – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งจิม
 
ซาจุ่ย – สนามบินฮ่ องกง – กรุงเทพฯ



-

วันแรก
02.00 น.

กรุ งเทพ – ฮ่ องกง – กระเช้ านองปิ ง – พระใหญ่ลันดา – City Gate Outlet – อะเวนิว ออฟ สตาร์ –
Symphony of Lights
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เค้ าเตอร์ สายการบิน HONGKONG AIRLINES
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสาร

04.40 น.

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่  HX762

09.00น.

เดิ นทำงถึ ง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็ ค เลป ก๊ อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมื อง
และศุลกำกรเรี ยบร้อยให้คณะท่ำนออก Exit B
นำท่ำน นั่งกระเช้ า Ngong ping 360 ที่ยำวที่สุดในโลก จำกตุงชุ งสู่ ที่รำบนองปิ งในเวลำ 25 นำที ท่ำนจะ
ได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศำของเกำะลันเตำ พบกับสถำปั ตยกรรมจีนโบรำณของหมู่บำ้ นนองปิ งบน
พื้นที่ 1.5 เฮคตำร์ เหนื อระดับน้ ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่ำนนมัสกำร พระใหญ่วดั โป่ หลิ น หรื อ นิ ยม
เรี ยกว่ำพระใหญ่ (ในกรณี ก ระเช้ำนองปิ งจะมี ก ำรปิ ดปรั บ ปรุ ง จะเปลี่ ย นเป็ นนั่งรถโดยสำรของทำง
นองปิ งแทน)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร *NGONG PING GARDEN
จำกนั้นนำท่ ำนสู่ City Gate Outlet แหล่ งรวมเสื้ อผ้ำแบรนด์เนม ห้ำง OUTLETS ขนำดใหญ่ บ นเกำะ
ลันเตำ ห่ ำงจำกสนำมบินนำนำชำติฮ่องกงเพียง 10 นำที ตั้งอยูบ่ ริ เวณสถำนี รถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้ อผ้ำแบ
รนด์ช้ นั นำมำกมำยให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่ องประดับ เสื้ อผ้ำเด็ก รองเท้ำกีฬำ และของตกแต่งบ้ำน สิ นค้ำ
ลดพิเศษ รวมทั้งบริ เวณ ชั้น 1 ยังเป็ น Fast Food ชื่ อดังอย่ำง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมำกมำย ชั้น
ใต้ดิ น ยัง มี Supermarket มี ร ำยกำรให้ เลื อ กซื้ อ เลื อ กหำไม่ ว่ำ จะเป็ นอำหำร ขนม อุ ป กรณ์ ข้ำ วของ
เครื่ องใช้ และ สิ นค้ำอีกมำกมำย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร *ห่ านย่าง
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ อะเวนิว ออฟ สตาร์ สร้ ำงไว้เพื่อเป็ นเกี ยรติให้กบั บรรดำบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่ วยให้
ฮ่องกงได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ น "ฮอลลี วดู ้ แห่ งตะวันออก" จำกนั้นทำน่ ำนชม ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์
ประกอบแสงเสี ยงสุ ดตระกำรตำตอบโต้ก ันตำมจังหวะเสี ยงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ควำม
มหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลำ 20.00 น. ทุกค่ำคืน กำรแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระกำรตำซึ่ งเป็ นกำรแสดง แสง
และเสี ยงครอบคลุมพื้นที่อำคำรตึกระฟ้ ำสำคัญต่ำงๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฟำกฝั่งของอ่ำววิคตอเรี ยโดยบนดำดฟ้ ำ
ของตึกเหล่ำนี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่ำงตระกำรตำเป็ นสี ต่ำงๆแสดงให้
เห็นถึงบรรยำกำศอันคึกคักของฮ่องกง
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

วัดหยู่น หยู่น – วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีฉิหลิน – วัดแชกงหมิว – วัดเทียนโห่ ว - วัดเจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮา –
โรงงานจิวเวอร์ รี่ – ร้ านหยก
รับประทานอาหารเช้ า ( ติ่มซา )
นำท่ำนสู่ วัดหยู่น หยู่น สักกำระพระบรมศำสดำของพุทธเต๋ ำ และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้ำคุม้ ครอง
ดวงชะตำ ในวัดที่มีฮวงจุย้ ดีที่สุดแห่ งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่ำเป็ นศูนย์รวมทำงศำสนำขนำดใหญ่ เพรำะ
เป็ นวัด เดี ย วในฮ่ อ งกงที่ บู ช ำศำสนำพุ ท ธ เต๋ ำ และขงจื้ อ จุ ด เด่ น อยู่ที่ วิ ห ำรหรื อ หอฟ้ ำ สร้ ำ งด้ว ยหิ น
ธรรมชำติดำ้ นหลังเพื่อรับพลังมังกรจำกภูเขำ ด้ำนซ้ำยขวำโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็ นวัดที่สวยงำมและมี
ขนำดใหญ่ และวัดนี้ เคยเป็ นสถำนที่ ถ่ำยทำละครกี่ เพ้ำอีกด้วย จำกนั้นนำท่ ำนนมัสกำร เทพเจ้ำหวังต้ำ
เซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซี ยน หนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่ งขึน้ ชื่ อเรื่ องการดูแลรั กษาโรคภัยไข้
เจ็บ และพบกับผูค้ นมำกมำยที่นำธูป และของมำสักกำระเพื่อขอพรต่ำงๆตั้งแต่เรื่ องควำมรักไปจนถึงฤกษ์
มงคลในกำรทำธุ รกิจ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดชี ฉีหลิน สักกำระพระพุทธเจ้ำและพระโพธิ สัตว์ และเทพยดำ
สำคัญต่ำง ๆในสำนักชี ของพระพุทธศำสนำมหำยำนที่ใหญ่สุดในภูมิภำคเอเชี ย นำท่ำนสู่ วัดแชกงหมิว
เป็ นวัดที่ข้ ึนชื่ ออย่ำงมำก ที่เกำะฮ่องกงวัดแห่ งนี้ เรำรู ้ จกั กันดี ในนำมวัดกังหันวัดนี้ มีกงั หันทองแดงที่เชื่ อ
กันว่ำถ้ำหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ำยและนำแต่สิ่งดีๆ มำให้ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระที่วดั นี้ ในวันขึ้น
ปี ใหม่ของจีน หรื อวันตรุ ษจีนนัน่ เอง ซึ่ งชำวฮ่องกงและไทยจะไปสักกำระผู้ที่เกิดปี ชง จะแคล้ วคลาดใน
เรื่ องที่ไม่ ดีทุกเรื่ อง เมื่อถึงบริ เวณวัดจะเห็นถึงควำมร่ มเย็นของวัดได้ อย่ำงดีทีเดี ยว เข้ำข้ำงในวัด จะมีเจ้ำ
หน้ำทีวดั ขำยธูป
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนไป ไหว้ เจ้ าแม่ ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่ วยคุ ม้ ครองกำรเดิ นทำง
ให้ปลอดภัย หรื อเรี ยกว่ำเทพธิ ดำแห่ งสรวงสวรรค์ หรื อเทพีแห่ งท้องทะเล มี ควำมสำมำรถพิเศษเหนื อ
ธรรมชำติ ท่ำนจะปกป้ องชำวประมงให้รอดพ้นจำกพำยุและควำมหำยนะทำง น ำท่ ำน ไป ไห ว้ เจ้ าแ ม่
กวนอิมฮ่ องฮา เป็ นวัดเจ้ำแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้ำแม่กวนอิมพระโพธิ สัตว์แห่ง
ควำมเมตตำ ช่ วยคุ ม้ ครองและปกปั กรักษำ นำท่ำนเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮ่องกงพบกับ
งำนดี ไซน์ที่ได้รับรำงวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในกำรเสริ มดวงเรื่ องฮวงจุย้ ถ่ำยรู ป GROUP PHOTO ที่
ฮ่องกงและเซิ นเจิ้นจะมี ช่ำงภำพมำถ่ ำยรู ป แล้วมำจำหน่ ำยให้กบั ลู กทัวร์ ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้ นอยู่กบั ควำม
พอใจของลูกค้ำ นำท่ำน ชมร้ านหยก สิ นค้ำขึ้นชื่ออีกอย่ำงของจีน แผ่นดินใหญ่ ที่ไม่วำ่ ท่ำนจะเดินทำงไป
เมืองไหนของประเทศจีน ท่ำนจะได้เข้ำชมร้ำนหยก ท่ำนสำมำรถเลือกซื้ อหยกที่มีกำรดัดแปลงเป็ นเครื่ อง
บูชำต่ำงๆ ทั้งปี๊ เซี๊ ยะ, กำไลหยก, จี้หยก และอื่นๆ อีกมำกมำย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL COZI HARBOUR VIEW , HOTEL COZI OASIS หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

วัดหมั่นโหม่ – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรีย พีค – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย – สนามบินฮ่ องกง –
กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ( ติ่มซา )
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหมั่นโหม่ วัดนี้ ก็เป็ นวัดเก่ำแก่แห่ งหนึ่งของฝั่งเกำะฮ่องกง สร้ำงขึ้นเพื่อเป็ นที่
กรำบไหว้บูชำเทพหมัน่ คือเทพแห่ งวรรณกรรมและกำรเรี ยนรู ้ กับเทพโหม่ (MO) คือเทพแห่ งสงครำม
ซึ่ งก็คือท่ำนเทพกวนอูนนั่ เองนำท่ำนสักกำระ เจ้ าแม่ กวนอิมอ่าวรีพลัสเบย์ พระโพธิ สัตว์แห่ งควำมเมตตำ
ที่นี่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของกำรของบุตร ไหว้ไฉ่ ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลำภตลอดปี และข้ำมสะพำนต่ออำยุซ่ ึ งเชื่ อ
กันว่ำข้ำมหนึ่งครั้งจะมีอำยุเพิม่ ขึ้น 3 ปี อ่ำวรี พลัสเบย์ สถำนที่พกั ผ่อนบรรยำกำศแบบปิ คนิคชำยทะเลและ
จุดที่สนใจอีกด้ำนหนึ่ งของอ่ำว นำท่ำนสู่ วิคตอเรียพีค ยอดเขำที่มีชื่อเสี ยงของเกำะฮ่องกง และถื อเป็ น
ยอดเขำที่สูงเป็ นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ำยรู ป ณ จุดชมวิว ท่ำนสำมำรถมองเห็ นวิวของเกำะ
ฮ่องกงได้ท้ งั หมด ที่สร้ำงตำมหลักควำมเชื่อเรื่ องฮวงจุย้ ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นอิสระชิ อปปิ้ ง ดิวตี้ฟรี ตำมอัธยำศัยที่ OceanTerminal&HarbourCity กับสิ นค้ำแบรนด์เนมชื่ อดัง
ต่ำงๆระดับโลกเช่น Gucci Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton เป็ นต้น ให้ท่ำนได้
อิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้ าง K 11 - The World's fist Art Mall ห้ำงใหม่ล่ำสุ ดใน
ย่ านจิมซาจุ่ ย ซึ่ งมีท้ งั หมด 6 ชั้น ด้ำนบนจะเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดำวเปิ ดใหม่ชื่อ Hyatt Regency ภำยใน
ห้ำงจะเป็ นกำรผสมผสำนของศิลปะ มนุ ษย์ และธรรมชำติเข้ำด้วยกัน ด้ำนในจึงมีปฏิมำกรรมมำกมำยให้
ได้ชม และร้ำนค้ำจำกแบรนด์ต่ำงๆอีกด้วย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลำนำท่ำน เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนำมบินฮ่องกง)

21.45 น.
23.55 น.

เดินทำงกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่  HX769
เดินทำงถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************

ข้ อควรควรทราบ :
 การลงร้ านสินค้ าพืน้ เมือง หรือร้ านช้ อปต่ างๆ ทีร่ ะบุไว้ ในรายการทัวร์ มผี ลต่ อราคาทัวร์ ทเี่ สนอ จึงขอเรียนให้ ทุกท่ าน
ทราบว่ า จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 สาหรับท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายก่ อนทาการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 ในนามของร้ านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์ รี่ จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงรบกวนเรียนให้ กบั
นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวน ทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 ทีฮ่ ่ องกงจะมีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายให้ กบั ลูกทัวร์ ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลักไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
- ออกเดินทาง 10 ท่ าน มีไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิน่ ชานาญเส้ นทางคอยดูแล
- ออกเดินทาง 15 ท่ าน มีไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิน่ ชานาญเส้ นทางคอยดูแล

!!! PROMOTION FLASH SALE ลดสู งสุ ด 4,000 บาท วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2562 !!!
เด็ก อายุ 2-12 ปี
กาหนดการดินทาง

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562
06 – 08 ก.ย. 2562
20 – 22 ก.ย. 2562
27 – 29 ก.ย. 2562
04 – 06 ต.ค. 2562
12 – 14 ต.ค. 2562
21 – 23 ต.ค. 2562

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ าน

เด็กพักกับ 1
ผู้ใหญ่

เด็กพักกับ 2
ผู้ใหญ่ มี
เตียง

เด็กพักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

20,900
20,900
20,900
20,900
22,900
25,900
20,900

20,900
20,900
20,900
20,900
22,900
25,900
20,900

19,900
19,900
19,900
19,900
21,900
24,900
19,900

18,900
18,900
18,900
18,900
20,900
23,900
18,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Promotion
Flash Sale
จองตั้งแต่ วันที่
19 – 25 สิ งหาคม
2562

16,900
16,900
16,900
16,900
18,900
21,900
16,900

อัตรานีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่ำนั้น) เส้นทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร
 ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน้ ำมันตำมรำยกำรทัวร์
 ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็ นเงินได้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋
ล่วงหน้ำ)
 โรงแรมตำมระบุ หรื อเทียบเท่ำ (ห้องละ 2-3 ท่ำน)
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้ลิ้มลองอำหำรพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สำยกำรบินอนุญำตท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุในกำรเดินทำง คุม้ ครองวงเงินท่ำนละ 1 ล้ำนบำท ของบริ ษทั ประกันภัย (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ำดำเนินกำรทำหนังสื อเดินทำง หรื อค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ ใบอนุ ญำตเข้ำ-ออกเมืองสำหรับคนต่ำงด้ำว
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรี ด, ค่ำเครื่ องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนื อจำกที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลและอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำงจำนวน 1 ท่ำน
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิ่น = 120 HKD / ทั้งทริ ป/ต่อท่ำน
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณี มีผเู ้ ดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำนโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำ
ก่อนเดินทำง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อควำมเหมำะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ สำเหตุอนั เนื่ องมำจำก

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, ภัยธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภัย, กำรก่อจลำจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯโดยจะ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิด

กฎหมำยหรื อกำรหลบหนี เข้ำเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ ที่ชำระมำแล้ว

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทำงธรรมชำติ อำทิ สึ นำมิ แผ่นดินไหว ภูเขำไฟ

ระเบิด อุทกภัย วำตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทำงบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นตำมจริ งเท่ำนั้น เช่น ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน, ค่ำวีซ่ำในกรณี ที่ยนื่ วีซ่ำแล้ว และค่ำวำงมัดจำห้องพัก ฯลฯ
การสารองทีน่ ั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองทีน่ ั่งกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชำระเงินมัดจำภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็ นกำรยืนยันกำรจองของท่ำน
 ยุโรป อเมริ กำ ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ ท่ำนละ 25,000 บำท
 ญี่ปุ่น เกำหลี ดูไบ ศรี ลงั กำ อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่ำนละ 10,000 บำท
 จีน ไต้หวัน เวียดนำม พม่ำ กัมพูชำ ลำว สิ งคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท
 ค่ำทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้ำ 21 วันก่อนเดินทำง
 หำกท่ำนไม่ชำระเงินค่ำทัวร์ ส่วนที่เหลือตำมกำหนดวันดังกล่ำว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มี

เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงินมัดจำ
 หลังจำกสำรองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยจะนัดวัน-เวลำ ไปรับหนังสื อเดินทำงและเอกสำรอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดำเนินกำรยืน่ ขอวีซ่ำ (สำหรับประเทศที่ตอ้ งทำวีซ่ำ)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 31 วัน
 คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 30 - 15 วัน
 หักเงินค่ำทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่ำทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วันเดินทำง
 หักเงินค่ำทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หำกเป็ นตัว๋ ที่สำมำรถทำ Refund ได้ ผูเ้ ดินทำง
ต้องรอเงินค่ำ Refund ตำมระบบและเงื่อนไขของสำยกำรบินเท่ำนั้น (ประมำณ 3 เดือน)
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ ดินทำงมำแทนได้ โดย
สำมำรถยืน่ ขอวีซ่ำได้ทนั ตำมกำหนดเวลำ ทำงบริ ษทั ฯ ขอคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่ำนั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่ อ และไม่อนุญำตให้คืน
บัตรโดยสำร
 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อันเนื่องมำจำกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่ำนไม่ได้รับกำรพิจำรณำ

วีซ่ำไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมอันเป็ นกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ซึ่ งกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรื อกำร
ยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นกำรยกเลิกตำมเงื่อนไขของวันเวลำที่ยกเลิกดังกล่ำวข้ำงต้น
ตั๋วเครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทำงไป-กลับพร้อมกัน หำกต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ ท่ำนต้องชำระค่ำใช้จ่ำยที่
สำยกำรบินเรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสำยกำรบินกำหนด ทำงบริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซง
ได้
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน้ ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันวินำศภัยทำงอำกำศ คิดตำมอัตรำที่ทำงสำยกำรบินแจ้ง ณ วันที่
ออกรำคำขำย หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำในภำยหลัง ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยส่ วนที่เพิ่ม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
กำรเรี ยกเก็บตำมควำมเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั กำรวำงรู ปแบบของแต่
ละโรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองห้องประเภทอื่นๆ อำจทำให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตำมที่ตอ้ งกำร
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญำตให้มีผเู ้ ข้ำพักใน 1 ห้องมำกที่สุด คือ 3 คนเท่ำนั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรื อมีจำนวนจำกัด บำงโรงแรมอำจจัดเป็ นห้องพักคู่ และ
เพิม่ เตียงเสริ มให้ (Extra Bed) ถ้ำไม่มีเตียงเสริ มให้ท่ำนจำเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่ำห้องพักเดี่ยว
เพิ่มด้วย
 หำกโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่ำนจำเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และ
ต้องชำระค่ำห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรื องำนเทศกำลต่ำงๆ เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ำตัวจำก
รำคำต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ำยไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อควำมเหมำะสมของ
โปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สำยกำรบินอนุ ญำตท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับ
ผูโ้ ดยสำรชั้น Economy Class) หำกสัมภำระมีน้ ำหนักเกิน สำยกำรบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่ำระวำงน้ ำหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ ำสัมภำระที่สำยกำรบินอนุ ญำตให้นำขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกว้ำง+ยำว+สู ง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)



ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทำงต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง

