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Day
ว ันแรกของการเดิ
นทาง
04.00
น.พร1
อมกัน ทาอากาศยานดอนเมื
องอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้ 2 เคานเตอร สายการบินนกแอร
โดยมี
หนาที่คอยให
ารต
อนรับอํานวยความสะดวกจั
ดเตรียมเอกสารการเดิ
นทางใหง+City
กับทาน Gate Outlet
กรุเจงาเทพฯ
–ฮ่กอ
งกง-พระใหญ่
ล ันเตา+กระเช้
านองปิ
06.00 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230
05.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอรเช็คอิน สายการบินคารเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4
ประตูทางเขาที่ 5 เคานเตอร M โดยมีเจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน
08.25 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน คาเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
*วันที่ 15 มิ.ย.61 เทีย่ วบินที่ CX616 // 06.40-10.25*
*วันที่ 06, 07, 13 ก.ค. 61 เที่ยวบิน CX616 // 06.40-10.25*
*วันที่ 03 ส.ค. 61 เทีย่ วบิน CX616 // 06.40-10.25*
*วันที่ 13, 20, 21 ต.ค. 61 เที่ยวบิน CX616 // 06.40-10.25*

12.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮองกง หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลวโปรดเดินออกทาง Exit Bจากนั้นนําทาน
เดินทางสู เกาะลันเตาขึ้นกระเชานองปง เพื่อสัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตนชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเลจีนใตและภูเขาสูงแบบ 360
องศา ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตรโดยใชเวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนําทานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และ
พระสมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ.
1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลินพรอมทั้งมีการสรางอารามและโบสถเพิ่มขึ้นทําให
ปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเปนจํานวนมาก วัดโปหลินเปนวัดเจหามเซนไหว
อาหารที่ เ นื้อ สั ตว ทุ ก ชนิ ด วั ด โปหลิ น ตั้ง อยูที่ ร ะดับ ความสู ง 22 เมตร สามารถมองเห็ น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจงองคใหญที่สุดในโลกจากเกือบทุก ๆ สวนของเกาะ
จากกระถางธูปขนาดใหญที่ดานลาง ไตขึ้นบันได 268 ขั้นสูฐานที่องคพระนั่งประทับอยูเหนือ
ระดับน้ําทะเล 371 เมตร องคพระสรางจากการเชื่อมแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 แผน หนัก 250 ตัน
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และสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนินเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจีนใตที่ฐานองคพระมีรูปปนเทพธิดากําลังถวายเครื่องสักการะ
แดพระพุทธบนสวรรคตามความเชื่อของนิกายมหายาน จึงเปนที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลวาแทนบูชา
บนสวรรค ภายในใตองคพระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมูบานนองปงที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมี
บรรยากาศสบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รายขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระใหทานชอปปง CITYGATE OUTLET มีสินคา
ใหเลือกซื้ออยางครบครันตั้งแต NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

คํา

พักที่

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
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Day
ว
ันทีส2องของการเดินทาง
ฮ่องกง – ว ัดแชกง-ว ัดหว ังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและ
สมุนไพร –ว ัดเจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ งย่านจิมซาจุย
่
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซํา
จากนั้นนําทานนมัสการ วัดหวังตาเซียน สรางขึ้นในป ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศใหกับWong Tai Sin เด็กหนุมผูริเริ่มในการศึกษาลัทธิเตาจน
กลายเปนผูมีพลังวิเศษและกลายเปนเทพเจาหวังตาเซียนในเวลาตอมา เปนวัดที่ชาวฮองกงเชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์เปนหนึ่งในวัดที่โดง
ดังที่สุดของฮองกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บจะมีผูคนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรตางๆ ตั้งแตเรื่ อง
ความรักไปจนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ สถาปตยกรรมภายในมีลักษณะคลายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญและหลังคาสี
ทองเหลืองอราม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ปตั้งอยูในเขต Shatinวัดแชกง
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเปนทหารมีชื่อวาทานแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ
จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงไดทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและ
คนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุก
ประการ แล ว จะต อ งไปหมุ น กั ง หั น นํ า โชคที่ ตั้ ง อยู ใ นวั ด เพื่ อ จะได ห มุ น เวี ย นชี วิ ต ของเราและ
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ครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุน
ปดเปาเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย,
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวาย
กังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและนําพาแตความโชคดีเขามาแทน
กลางว ัน ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร

ทานชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับราน Jewelry Factory จากนั้นนําทานสู ศูนยหยกและสมุนไพร ชมวิธีการ
เลือกซื้อหยกแทหรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ไดรับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮองกง เจาแมกวนอิม (Kwun Yum Temple
Hong Hom) เปนวัดเจาแมกวนอิมที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในฮองกง ขอพรเจาแมกวนอิมพระโพธิสัตวแหงความเมตตา ชวยคุมครองและ
ปกปกรักษาวัดเจาแมกวนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' เปนวัดเกาแกของฮองกงสรางตั้งแตป ค.ศ. 1873 ถึงแมจะเปนวัด
ขนาดเล็ก แตเปนวัดเจาแมกวนอิมที่ชาวฮองกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแนนวัด ถาใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอก
วาที่นี่แมนมากที่พิเศษกวานั้น นอกจากสักการะขอพรแลวยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจาแมกวนอิมอีกดวย จากนั้นใหทานมีความสุ ข
กับการเดินเที่ยวสัมผัสกับแหลงชอปป งไมวาจะเปน ยานขายสินคา ยานจิมซาจุย หรือ ศูนยการคาตางๆ เชน HARBOUR CITY
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งยาน Tsim Sha Tsuiที่มีรานคาแบรนดดังกวา 700 ราน รานอาหารอีกเกือบ 50 ราน หรือ ขาชอป
พลาดไมได...ชอปปงที่ฮองกง กับสินคาหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000เปนตน หรือชอปปงที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก
คํา(อิสระอาหารคํา..... เพือความสะดวกในการช้อปปิ งตามอ ัธยาศ ัย

พักที่
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ว ันทีสามของการเดินทาง
ฮ่องกง –หาดรีพล ัสเบย์-ยอดเขาวิคตอเรียพีค(น ง
ั รถรางพีคแทรม)–กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร แบบ ติ่มซํา
นํา...นําทานชมวิวทิวทัศนของเกาะฮองกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถายรูปคูกับวิว
ทิวทัศนของตึกสูงบนเกาะฮองกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮองกงสัมผัสบรรยากาศสดชืน่ สามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเกาะฮองกงและเกาลูน ไดทั้งเกาะอยางชัดเจน เปนจุดชมวิว ชมไฟตึกสูงในฮองกง ยอดเขาที่สงู 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตัง้ อยู
ในเกาะฮองกง ที่ดานบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เปนอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ
หุนขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) หางสรรพสินคา รานอาหาร และรานขายของที่ระลึกหลายรานจะเปนหาง รานขายของฝาก
รานขายของ Brand name เปนแหลงชอปปงที่สูงที่สุดในฮองกง ...จากนั้นนําทานนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชค
ลาภ ณ ชายหาดรีพัลสเบย สรางขึ้นในป ค.ศ.1993 ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์ สิทธิ์จาก
เจาแมกวนอิมเจาแมทับทิมและเทพเจาแหงโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป

กลางว ัน ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูส นามบิน
19.50น.เดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน คารเธยแปซิฟค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX703
21.45น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
12-14 พ.ค.,21-23 ก.ค.,22-24 ก.ย. 61ขากลับไฟลท CX613เวลา (17.55-20.00)
08-10, 15-17 มิ.ย., 04-06, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26 ส.ค.,08-10,15-17 ก.ย. 61
ขากลับไฟลท CX709 เวลา (22.25-00.15+1)
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06-08,07-09,13-15 ก.ค., 03-05 ส.ค. 13-15,20-22,21-23, ต.ค. 61ขากลับไฟลท CX617 เวลา (21.35-23.30)
**หมายเหตุ 10-17 พฤษภาคม 61 กระเชานองปงปดปรับปรุง 8 วัน และ กลางเดือนกันยายน 61กระเชานองปงปดปรับปรุง 6 วัน
ทางเราจะเปลี่ยนเปนขึน้ รถโคชแทนคะ**
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**ยังไมรวมคาทิปไกดทองถิน่ และคนขับรถ ทานละ 800 บาท /ทาน/ทริป**
************************************************************************
**โปรแกรมการเดินทางอาจมีสลับรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการจรจรเปนสําคัญ**
“ราคาทัวรสําหรับคนไทยเทานั้น”
หมายเหตุ : สํ า หรั บ ผู เ ดิ น ทางที่ อ ายุ ไ ม ถึ ง 18 ป และไม ไ ด เ ดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต อ งมี จ ดหมายยิ น ยอมให บุ ต รเดิ น ทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ฮองกง ไหวพระ สบาย สบาย
กําหนดการเดินทาง
ผูใหญพักหอง เด็กมีเตียงพักกับ เด็กไมมีมีเตียงพัก
Join Land
พักเดี่ยวเพิ่ม
ละ 2 ทาน ทาน
ผูใหญ
กับผูใหญ
1 ทาน
ทานละ
ละ
2 ทานทานละ
2 ทานทานละ
ทานละ
11-13 พฤษภาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
12-14 พฤษภาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
27-29 พฤษภาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
08-10 มิถุนายน 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
15-17 มิถุนายน 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
22-24 มิถนุ ายน 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
06-08 กรกฎาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
07-09 กรกฎาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
13-15 กรกฎาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
21-23 กรกฎาคม 2561
16,991
16,991
14,991
11,491
4,900
***ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ] 4,500 บาท / ทาน***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทานละ 800 บาท /ทริป/ตอทาน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมือง (ฮองกง มาเกา จูไห เซินเจิ้น)กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองบรรจุใน
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โปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบว า รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง
ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / ราน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีทกี่ องตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมได
เชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรว มเดินทางเปนสําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 10 ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง
6. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ สิ้น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ เครื่องบินชั้นนักทองเทีย่ ว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมคี วาม
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคา ใชจา ยที่ทางสายการบินกําหนด)คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
2. คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไมเกิน 30 กก. (Nok Air)
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถทีช่ ํานาญเสนทาง
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
8. คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ
วงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
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ประกันเสริมสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริม่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด,
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด, คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวย
จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน
3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศฮองกงสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศฮองกงมีคาธรรมเนียม แลวแตอัตราของ
แตละประเทศนั้นที่จะเดินทางเขาประเทศฮองกง
4. คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
5. คาวีซาเขาประเทศฮองกง ในกรณีเรงดวน
6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท ตอทาน/ทริป) ทิปหัวหนาทัวร (ตามความประทับใจ)
10. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
เงื่อนไขการสํารองทีน่ ั่ง
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น) หากตองยื่นวีซา ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว (ใชเวลาขอวีซาไมต่ํา
กวา 7 วันทําการ)
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด
เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋วเครื่องบินคาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ
คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการยื่นวีซา ,คาวีซา และคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณี
ไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว ) ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เนื่องจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลการเดินทาง
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจั ดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว
REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
2. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลา
เดินทาง
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3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได
(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับ
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
เรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ อ งจากการวางแปลนห อ งพั ก ของแต ล ะโรงแรมแตกต า งกั น จึ ง อาจทํ า ให ห อ งพั ก แบบห อ งเดี่ ย ว (Single) และห อ งคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3
ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยว
พรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ หรือ
ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทํา
การแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันใน
กรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ ปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง ผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
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