WONDERFUL HONGKONG

ไหว้ พระ 9 วัด เสริมมงคลชีวติ

3 วัน 2 คืน
16,900.-

กําหนดเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2560

ไฮไลท์
WONDERFUL PACKAGE นําท่ านบินลัดฟ้าสู่ เกาะฮ่ องกงโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINE
นําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์และไหว้พระขอพรเสริมดวง 9 วัดดังแห่ งเกาะฮ่ องกง
นมัสการพระใหญ่ลันตาทีว่ ดั โปวหลิน
ไหว้ เจ้ าแม่ ทบั ทิมทีว่ ดั เทียนโหว่ เพือ่ ช่ วยคุ้มครองการเดินทางให้ ปลอดภัย
ไหว้ เทพประจําตัวทีว่ ดั หยุ่นหยุ่น สั กการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋ าและขงจือ้
นมัสการเทพเจ้ าทีว่ ดั หวังต้ าเซี้ยนและสั กการะพระพุทธเจ้ าและพระโพธิสัตย์ ทวี่ ดั ชี ฉีหลิน
ชมวิวบนยอดเขาทีม่ ีชื่อเสี ยงของกาะฮ่ องกง วิคตอเรี ยพีค ถือเป็ นยอดเขาทีส่ ู งเป้นอันดับที่ 24 ของเกาะฮ่ องกง
พักผ่ อนกับบรรยากาศปิ กนิคชายทะเลที่หาดรีพลัสเบย์ พร้ อมนมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงเรื่องการขอบุตร
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมที่ CITY GATE OUTLET พบกันสิ นค้ า OUTLET แบรนด์ เนมมากมาย

วันแรก
05.00 น.
08.05 น.
12.10น.

บ่ าย

คํ่า

วันที่สอง
เช้ า

กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง – วิคตอเรียพีค (นั่งรถโค้ ช) – เจ้ าแม่ กวนอิมอ่ าวรีพลัสเบย์
(D)
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่ องกง โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊ อก (Cheak Lap Kok) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยให้คณะท่านออก Exit B นําท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงาม
จากนั้นพาท่านสู่ที่พกั
นําท่านสู่ วิคตอเรียพีค (โดยรถโค้ ช) ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงของเกาะฮ่องกง และถือเป็ นยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับที่
24 ของฮ่องกง ขึ้นชมวิว ถ่ายรู ป ณ จุดชมวิว ท่านสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ท้ งั หมด ที่สร้าง
ตามหลักความเชื่อเรื่ องฮวงจุย้ ถือเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง จากนั้นพาท่านนัง่ รถโค้ชสู่ชายหาดนํ้า
ตื้น นําท่ านสั กการะ เจ้ าแม่ กวนอิมอ่ าวรีพลัสเบย์ พระโพธิ สตั ว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของการ
ของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซ่ ึ งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุ
เพิ่มขึ้น 3 ปี อ่าวรี พลัสเบย์ สถานที่พกั ผ่อนบรรยากาศแบบปิ คนิคชายทะเลและจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEWTON PLACE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วัดเทียนโหว่ – วัดเทพเจ้ ากวนอู - วัดหยู่น หยู่น – วัดหวังต้ าเซียน – วัดชีฉีหลิน - Symphony of Lights
( B/L )
รับประทานอาหารเช้ า ( ติม่ ซํา )
นําท่านไป ไหว้ เจ้ าแม่ ทับทิม ที่วดั เทียนโห่ ว Tin Hua Tmeple Shuan Wan เพื่อช่วยคุม้ ครองการเดินทางให้
ปลอดภัย หรื อเรี ยกว่าเทพธิ ดาแห่งสรวงสวรรค์ หรื อเทพีแห่ งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
ท่านจะปกป้ องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเทพเจ้ า
กวนอู Kuan Au Temple ของฝั่งฮ่องกง ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็ นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่
ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็ นคนจิตใจมัน่ คงดัง่ ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาทการบูชาขอพร
ท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพลํ้าแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ดว้ ยคน
ข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรื อบริ วารที่ไว้ใจได้นนั่ เอง นําท่าน ไหว้ เทพเจ้ าประจําตัวที่วดั หยู่น หยู่น Yuen Yuen
Institute สักการะพระบรมศาสดาของพุทธเต๋ า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุม้ ครองดวงชะตา ในวัดที่

เที่ยง
บ่ าย

มีฮวงจุย้ ดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็ นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่ เพราะเป็ นวัดเดียวในฮ่องกง
ที่บูชาศาสนาพุทธ เต๋ าและขงจื้อ จุดเด่นอยูท่ ี่วิหารหรื อหอฟ้ า สร้างด้วยหิ นธรรมชาติดา้ นหลังเพื่อรับพลัง
มังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็ นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยูบ่ ริ เวณเนินเขาใกล้
หมู่บา้ นโลไว และวัดนี้เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําละครกี่เพ้าอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซี ยน ณ วัดหวังต้ าเซียน หนึ่ งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่ งขึน้
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ และพบกับผูค้ นมากมายที่นาํ ธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่
เรื่ องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ นําท่านเดินทางสู่ วัดชีฉีหลิน Chi Lin Nunnery สักการะ
พระพุทธเจ้าและพระโพธิ สตั ว์ และเทพยดาสําคัญต่างๆในสํานักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย อิสระช้อปปิ้ งที่ ดิวตีฟ้ รี ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
*** (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ ท่านเต็มอิม่ กับการช้ อปปิ้ ง) ***
หลังอาหารนําท่านชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสี ยงสุ ดตระการตาตอบโต้กนั ตามจังหวะเสี ยงเพลง
Symphony of Lightsความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน การแสดงมัลติมีเดียสุ ดยอดตระการตา
ซึ่ งเป็ นการแสดง แสงและเสี ยงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้ าสําคัญต่างๆ ที่ต้ งั อยู่
สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ยโดยบนดาดฟ้ าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์กจ็ ะส่ อง
แสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEWTON PLACE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม วัดเจ้ าแม่ กวนอิม (HUNG HOM) -โรงงานจิวเวอร์ รี่ - GROUP PHOTO - วัดแชกงหมิว – นองปิ ง (รถโค้ ช) –
พระใหญ่ วดั โป่ วหลิน – ช้ อปปิ้ ง CITY GATE OUTLET
( B/L )
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ( ติม่ ซํา )
นําท่านไปไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิมฮ่ องฮํา (Kun Im Temple Hung Hom)เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสี ยงแห่ง
หนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิ สตั ว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ ครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่
กวนอิมที่ Hung Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็ นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.
1873 ถึงแม้จะเป็ นวัดขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็ นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบ
ทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด
ถ้าใครที่ชอบเสี่ ยงเซี ยมซี เขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น

นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย
ซึ่ งคนส่ วนใหญ่จะนิยมไปใน
เทศกาลตรุ ษจีนเพราะเป็ นศิริมงคลในเทศกาลปี ใหม่ ซึ่ งทางวัดจะจําหน่ายอุปกรณ์สาํ หรับเซ่นไหว้พร้อมซอง
แดงไว้ให้ผมู ้ าขอพร เมื่อสักการะขอพรโชคลาภแล้วก็ให้นาํ ซองแดงมาวนเหนือกระถางธูปหน้าองค์เจ้าแม่
กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนั้นไว้ซ่ ึ งภายในซองจะมีจาํ นวนเงินที่ทางวัดจะเขียนไว้มาก
น้อยแล้วแต่โชค ถ้าหากเราประสพความสําเร็ จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปทําบุญ ช่วงเทศกาล
ตรุ ษจีนจะมีชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไปสักการะขอพรกันมากขนาดต้องต่อแถวยาวมาก นําท่านเยี่ยมชม
โรงงานจิวเวอร์ รี่ ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริ มดวงเรื่ องฮ
วงจุย้ ถ่ายรู ป GROUP PHOTO ที่ฮ่องกงและเซิ นเจิ้นจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจําหน่ายให้กบั ลูกทัวร์
ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า นําท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็ นวัดที่ข้ ึนชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง
วัดแห่งนี้เรารู ้จกั กันดีในนามวัดกังหันวัดนี้ มีกงั หันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายและ
นําแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วดั นี้ในวันขึ้น ปี ใหม่ของจีน หรื อวันตรุ ษจีนนัน่ เอง ซึ่ งชาว
ฮ่องกงและไทยจะไปสักการะผู้ที่เกิดปี ชง จะแคล้ วคลาดในเรื่องที่ไม่ ดที ุกเรื่อง เมื่อถึงบริ เวณวัดจะเห็นถึง
ความร่ มเย็นของวัดได้ อย่างดีทีเดียว เข้าข้างในวัด จะมีเจ้าหน้าทีวดั ขายธูป จากนั้นนําท่านสู่ สถานีนองปิ ง
(โดยรถโค้ช) ท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่ วหลิน หรื อนิยมเรี ยกว่าพระใหญ่ลนั เตา องค์พระ
สร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนิ น
เขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้ (หมายเหตุ: เดือน มกราคม-กรกฎาคม กระเช้านองปิ งปิ ดซ่อมบํารุ ง ทาง
บริ ษทั จึงใช้เป็ นรถโค้ชของอุทยาน เพื่อนําท่านขึ้นสู่ยอดเขาแทน หากกระเช้ามีการเปิ ดใช้จะแจ้งล่วงหน้าและ
ปรับให้เป็ นนัง่ กระเช้าขึ้นลงแทนรถโค้ช )
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่หา้ งดังCITYGATE OUTLET MALLให้
ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET สิ นค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH,
ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรื อว่าจะเป็ น BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่หอ้
และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จบั จ่ายกันได้อย่างจุใจ
*** (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ ท่านเต็มอิม่ กับการช้ อปปิ้ ง) ***
นําท่าน เดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊ อก (สนามบินฮ่องกง)
21.45 น.
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761
23.55 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
**ไฟล์ ขากลับบางวันจะเป็ น HX773 0040-0300 น. / HX769 0035-0235 รบกวนเช็คกับเซลล์ อกี ครั้ง**

*******************************************************
http://www.wonderfulpackage.com/
ข้ อควรควรทราบ :
 การลงร้านสิ นค้าพื้นเมือง หรื อร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จึงขอเรี ยนให้ทุกท่านทราบว่า จําเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

 สําหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ในนามของร้านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์รี่ จําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงรบกวนเรี ยนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

 ที่ฮ่องกงจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปแล้วมาจําหน่ายให้กบั ลูกทัวร์ ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
08-10 กรกฎาคม 2560
วันอาสาฬหบูชา
28-31 กรกฎาคม 2560
12-14 สิ งหาคม 2560
วันแม่ แห่ งชาติ
26-28 สิ งหาคม 2560
08-11 กันยายน 2560

ผู้ใหญ่

เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี
มีเตียง

เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี
ไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

19,900

19,900

18,900

4,000

16,900

16,900

15,900

4,000

19,900

19,900

18,900

4,000

16,900
16,900

16,900
16,900

15,900
15,900

4,000
4,000

อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิม้ ลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบหมู่คณะ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ชับป์ ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 120 HKD/ท่าน
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรื อการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย
ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน,
ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนเงินมัดจํา
หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดําเนินการ
ยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

 คืนเงินมัดจําทั้งหมด

 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน

 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน

 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น
ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะ
ได้รับการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนําให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ ว
กว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป








ตั๋วเครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรี ยกเก็บ และ
การจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสาย
การบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี ผรู้ ่ วม
เดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมี
จํานวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริ มให้ (Extra Bed) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว
และต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย ในกรณี ที่มีการจัด ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4
เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

