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วนั โปรแกรมการเดนิทาง
มื้ออาหาร โรงแรม

หรือเทยีบเท่า 4 *เช้า กลางวนั คํา่

1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of star – หมู่บ้านประมงลีหยุ่น หมุ่น    HOLIDAY INN GOLDEN

MILE HOTEL

2 ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานจวิเวอร่ี - มงก๊ก    HOLIDAY INN GOLDEN

MILE HOTEL

3
หาดรีพสัเบย์ - วคิตอเรียพคี - รถรางพคีแทรม - พระใหญ่ลันเตา

กระเช้านองปิง 360 - ถนนนานธาน
   HOLIDAY INN GOLDEN

MILE HOTEL

4 วดัฮ่องฮํา – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ    -

WONDERFUL HONGKONG

เท่ียวเจาะลึกเร่ืองอร่อยกับ เฮียซ้ง เล่งหงษ์

กาํหนดเดินทาง : 3 - 6 กมุภาพนัธ์ 2566

ราคาพิเศษ

บาท/ท่าน

29,990.-
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of star – หมู่บ้านประมงลีหยุ่น หมุ่น ( -/-/D)

09.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน

Greater bay Air lines โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร

11.25 น. นาํท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Air lines เทีย่วบินที่ HB682

15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อย ใหค้ณะท่านออก Exit B นาํท่านเดินทางผา่นสะพานแขวนชิงหม่าชมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม

นาํท่านเดินทางสู่ Avenue of Star ท่านจะไดพ้บกบัรอยประทบัมือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดาลใจ

ของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร Lung tang เมนูพเิศษ ( อาหารทะเลสดๆหมู่บ้านลีหยุ่นหมุ่น )

บริการท่านด้วยเมนู หอยงวงช้างซาชิมิ -หม้อไฟ กุ้งสดลวก ปลาน่ึงซีอิว้ หอยเป๋าฮ้ือนึ่ง ปลาหมึกชุบแป้งทอด ก้ัง

ทอดกระเทยีม กุ้งมังกรอบเนย หอยเชลล์น่ึงวุ้นเส้น ผดัผกั ข้าวผดัปลาเคม็ (เมนูอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัท่ีสอง ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัต้าเซียน – โรงงานจวิเวอร่ี - มงก๊ก ( เลดีส์้มาร์ เก็ต ) ( B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร HAN BAO เมนู ติม่ซํา

บริการท่านด้วยเมนู ฮะเก๋า ขนมจีบ ขนนหัวผักกาดขาว เกี๊ยวทอด ขนนหวาน ข้าวผัดหมูสับผักมะกอก ปะ

หมี่เห็ดหอมซอสเป่าฮ้ือ ผกัลวก (เมนูอาจมีการเปล่ียนแปลง)

เดินทางสู่ “วัดกังหัน Che Kung Temple” วดัตั้งอยู่ในเขตซาถ่ิน เดิมทีท่าน Che Kung คือผูบ้ญัชาการทหารของ

ราชวงศซ่์งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซ่ึงมีอาํนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภยัพิบติั ในประวติัเดิมกล่าวกนัวา่ท่าน

Che Kung เป็นผูพ้าจกัรพรรดิของราชวงศซ่์งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายงัจีนตอนใตแ้ถบ New Territories ดว้ย

ความสาํเร็จ ทาํให้เป็นท่ีนบัถือในฐานะพระเจา้ และดว้ยความศกัสิทธิ ทาํให้ช่ือเสียงของท่านเป็นรู้จกัไปทัว่เอเซีย
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วดัเดิมตั้งอยูท่ี่ปัจจุบนัเม่ือประมาณ 300 ปีท่ีผา่นมาโดยหวงัวา่จะหยดุการระบาดท่ีแพร่กระจายไปทัว่พ้ืนท่ีซาถ่ินตาม

ตาํนานโรคระบาดและเร่ิมลดลงเม่ือการก่อสร้างวดัเสร็จส้ินโครงสร้างปัจจุบนั ท่ีเห็นในวนัน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ.

2536 เพื่อรองรับจาํนวนผูค้นนมสัการท่ีเพิ่มมากข้ึน นาํสักการะองคเ์ทพเชกงซ่ึงประดิษฐส์ถานในหอ้งโถงบูชาหลกั

ขา้งๆประกอบดว้ยกลองใหญ่และระฆงั ถดัจากน้ี เป็นวงลอ้แห่งโชคชะตา ซ่ึงเช่ือวา่จะนาํความโชคดีเม่ือหมุนสาม

คร้ัง จากนั้นนาํท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสัตวห์ลายปางรวมทั้งเจา้แม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หน่ึงในวดัท่ีโด่งดงั

ท่ีสุดของฮ่องกงเป็นวดัท่ีมีอายกุวา่คร่ึงศตวรรษ ตวัวดัมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือ

วา่ มีความศกัด์ิสิทธ์ิและความเช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ไดแ้ก่ เต๋า พทุธ และขงจ๊ือวดัแห่งน้ีข้ึนช่ือดา้นอิทธิฤทธ์ิใน

การรักษาโรคภยัไขเ้จบ็จึงไดรั้บการนบัถือเป็นอยา่งยิง่

นาํท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่านจะไดพ้บกบั จ้ีกงัหนั เคร่ืองรางของขลงัช่ือดงั ท่ีทัว่โลกให้การยอมรับ **ของแท้

ต้องท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน** ออกแบบโดยสินแซช่ือดงัจากวดัแชกง วงลอ้กงัหนัปัดเป่าอุปสรรคพดัพาโชคลาภมาสู่ตนเอง

และครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซ้ือใส่เพ่ือเสริมบารมีซ่ึงดารานิยมเป็นอยา่งมากเพราะสาํเร็จตามท่ีขอ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร J in Yu

บริการท่านด้วยเมนู BBQรวมมิตร กุ้งสดลวก ซี่โครงหมูปักก่ิง ซุปเน้ือหมูไข่เยี่ยวม้า ปอเป๊ียะทะเล ผัดผัก

ตามฤดูกาล หม้อดนิเน้ือปลาเก๋า ไก่หนังกรอบ ข้าวสวย (เมนูอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นาํท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี มงก๊ก“เลดีม้าร์เก็ต” ยา่นน้ีมีหน่ึงในตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในฮ่องกง เลด้ีส์

มาร์ตเก็ต และยงัมีถนนสายชอ้ปป้ิงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ท่ีน่ีคลา้ยคลึงกบัยา่นชอ้ปป้ิงหลายแห่งทางตอนใต้

ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อคา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทาํให้สะดวกต่อการเลือกซ้ือมากขึ้น

ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เตม็ไปดว้ยร้านขาย ปลาทอง,ดอกไม,้นก,รองเทา้ผา้ใบ เคร่ืองใชใ้นครัว ชุดแต่งงาน และ

สินคา้เฉพาะบางประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไม่ถว้น ท่ีน่ีคุณจะสามารถซ้ือและต่อรองราคาของไดเ้กือบทุกอยา่ง ตั้งแต่ของ

ใชใ้นบา้นไปจนถึงอญัมณีราคาแพง

http://www.discoverhongkong.com/th/see-do/highlight-attractions/top-10/ladies-market.jsp
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
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คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร Lei Garden (Michelin guide)

บริการท่านด้วยเมนู ฮะเก๋า ขนมจบี ฝันกว๋อ (เก๊ียวห่อแต้จิว๋) เบีย้หัวผกักาดขาว หมูเปรี้ยวหวาน หมูย่าง กุ้งอบ

วุ้นเส้น หม้อดนิไก่เห็ดหอม ซุปผกั ข้าวผดั ขนมพทุรา (เมนูอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัท่ีสาม หาดรีพสัเบย์ - วคิตอเรียพคี - รถรางพคีแทรม - พระใหญ่ลันเตา - กระเช้านองปิง 360

ช้อปป้ิงถนนนานธาน ( B/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนู ติม่ซํา

จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวรีพลัส์เบย์ ชายหาดกวา้ง เป็นชายหาดทรายรูปจนัทร์เส้ียวน้ี เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในฮ่องกงยงัเป็นท่ีตั้งของสโมสรไลฟ์ สเตชัน่ฮ่องกง บริเวณชายหาดน้ี มีรูปป้ันคู่ท่ีสูงตระหง่านของเจา้แม่กวนอิม

อนัศกัด์ิสิทธ์ิภายบริเวณใกลเ้คียง กนัจะมีสะพานสีแดง เช่ือกนัวา่ ถา้ขา้มสะพานน้ี 1 รอบ จะทาํให้อายยุืนข้ึน 3 ปี

และการโยนเหรียญเขา้ปากปลาใกล้ ๆ กบัสะพานต่ออายุ ซ่ึงเช่ือกนัว่าถา้โยนเหรียญเขา้ปากปลาได้ พรท่ีขอจะ

สมหวงัอีกทั้งเทพเจา้แห่งความรักท่ีคอยจดบนัทึกคาํขอพร นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถรางพคีแทรม (1 เท่ียว)

ข้ึนสู่ยอดเขาวิคตอเรียพคี จุดชมวิวสูงท่ีสุดและสวยท่ีสุดของฮ่องกง โดยรถรางพีคแทรม เป็นรถรางท่ีใชเ้ดินทาง

ข้ึนและลง ท่ีเปิดใชบ้ริการมามากกวา่ 120 ปีแลว้ (หมายเหตุ : กรณีรถรางพคีแทรมปิดซ่อมบํารุง ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเป็นรถโค้ช เพื่อนําท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน) บนยอดเขาวิคตอเรียพีค ทุกท่านจะไดส้ัมผสั

บรรยากาศบริสุทธ์ิสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนไดท้ั้งเกาะอยา่งชดัเจน จุดชม

ววิท่ีดีท่ีสุดและหา้มพลาดเม่ือมา The Peak สามารถมองเห็นวิวไดร้อบทิศทั้ง 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจาก

ระดบันํ้ าทะเล ท่ีจุดน้ีสามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงไดท้ั้งวนัซ่ึงในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวท่ีสวยงามแตกต่างกนัไป

ท่านสามารถข้ึนชมดาดฟ้า The Peak sky terrace (ไม่รวมค่าขึน้) อาคารน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของยอดเขาวคิตอเรียพีค
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นาํท่านข้ึนกระเช้านองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลกองคพ์ระทาํข้ึนจากการเช่ือมแผน่ทองสมัฤทธ์ิ 200 แผน่เขา้ดว้ยกนัหนัพระพกัตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใต้

และมองอยา่งสงบลงมายงัหุบเขาและโขดหินเบ้ืองล่าง ใหท่้านชมความงดงามตามอธัยาศยั (หากทศันวสัิยไม่

เอ้ืออํานวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนําท่านขึน้สักการะ พระใหญ่โดยรถโค้ชแทน

ทัง้นี้ เพือ่ความปลอดภยัของลูกค้าเป็นสําคญั)

นาํท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนนาธาน ถนนจิมซาจุ่ยตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิงท่ี Ocean Terminal และ Harbour City กบัสินคา้

แบรนด์เนมช่ือดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi ,

Louis Vuitton,เป็นตน้

**อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย (เพื่อให้ท่านเตม็อ่ิมกับการช้อปป้ิง)**

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN GOLDEN MILE HOTEL หรือเทยีบเท่า

วนัท่ีส่ี วดัฮ่องฮํา – สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ ( B/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร Very Good เมนู ติม่ซํา

บริการท่านดว้ยเมนู ฮะเก๋า ขนมจีบ ปอเป๊ียะทอด ซาลาเปาหมูแดง ก๋วยเต๋ียวหลอดหมูแดง ฝันกว๋อ (เก๊ียวห่อ

แตจ๋ิ้ว) ผดัหม่ี โจ๊กไข่เยีย่วมา้หมูสบั ขนมฟู (เมนูอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นาํท่านไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮํา ( Kun Im Temple) เป็นวดัเจา้แม่กวนอิมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในฮ่องกง ขอ

พรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวแ์ห่งความเมตตาช่วยคุม้ครองปกปักรักษา



6

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพ่ือเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั

15.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Air lines เทีย่วบินที่ HB683

16.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมเกบ็ความประทบัใจ….

ข้อควรควรทราบ :

 การลงร้านสินค้าพื้นเมือง หรือร้านช้อปต่างๆที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า

จาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคบัใดๆทั้งส้ิน

 สําหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตั๋ว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ

กําหนดการดนิทาง

3 - 6 กุมภาพนัธ์ 2566

ผู้ใหญ่ พกั

ห้องละ 2-3 ท่าน

เดก็ อายุ 2-11 ปี
พกัเดีย่ว

เพิม่ท่านละพกักับ 1 ผู้ใหญ่
พกักับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตยีง

พกักับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตยีง

จาํนวน 25 ท่าน 29,990 28,990 6,500

อัตรานีร้วม

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ ามนัตามรายการทวัร์

 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั)

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้)

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามเง่ือนไขโรงแรม

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.

 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจาํนวน 1 ท่าน

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย

อัตรานีไ้ม่รวม

 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ
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 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%

เง่ือนไขการเดนิทาง

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 25 ท่านโดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 15 วนั

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั,การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย

หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง

เท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ

การสํารองทีน่ั่งและชําระเงนิ

 ยืนยนัการสํารองท่ีนั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง

 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน

o มดัจาํท่านละ 15,000 บาท

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ

 หลงัจากสาํรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม

เพ่ือดาํเนินการยืน่ขอวซ่ีา (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวซ่ีา)

การยกเลิก

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วนั  คืนเงินมดัจาํทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100%

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถทาํ Refund ได้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund



8

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ขอวีซ่าไดท้นั

ตามกาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่ใน

เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้ถือ

เป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้

ตัว๋เคร่ืองบิน

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกาํหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋

โรงแรมและห้องพกั

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพิ่มเตียง

เสริมให้ (Extra Bed)

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งชาํระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิดใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง

 นํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร

ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีนํ้ าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมได้

 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมีนํ้ 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 นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได้ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง


