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พระใหญ่ กระเช้านองปิง | วดัแชกงหมวิ | วดัหวงัต้าเซียน | เจ้าแมก่วนอิม หาดรีพลสัเบย์  
ช้อปปิง้ City Gate Outlet | ช้อปปิง้ถนนนาธาน 

  

 

เดนิทางตุลาคม 62  

ราคาเพยีง 22,888.- 

เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง 
ขอพรไหว้พระ 4 สิ่งศักดิ์สทิธ์ิ 3 วัน 2 คืน 



 

วันที่ 1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45)– 
พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้านองปิง–City Gate Outlet–วัดหวังต้าเซียน 

04.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติเชียงใหม ่อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

06.10 น. ออกเดินทางสู ่ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่
วา่ง หากทา่นมีความประสงค์ที่จะระบทุี่นัง่บนเคร่ือง หรือเปลีย่นที่นัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม* 

09.45 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติฮอ่งกง (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว พบมคัคเุทศก์ท้องถ่ินฮ่องกง บริเวณประตทูางออก Exit B 

 จากนัน้นําทา่นเดินทาง ขึน้กระเช้านองปิง เกาะลันเตา เพื่อสมัผสัประสบการณ์อนัน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทศัน์หมู่เกาะทะเลจีน
ใต้และภเูขาสงูแบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนัน้นําท่านนมสัการพระโพธิสตัว์
กวนอิม พระมญัชูศรีโพธิสตัว์ และพระสมนัตภทัรโพธิสตัว์ ณ วดัโปหลิน ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวดัขนาดเล็กที่มี
พระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทัง้มีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึน้
ทําให้ปัจจุบนัมีพระภิกษุเดินทางมาจําวดักนัเป็นจํานวนมาก วดัโป่หลินเป็นวดัเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนือ้สตัว์ทกุชนิด วดัโป
หลนิตัง้อยูท่ี่ระดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธ์ิประทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากเกือบ
ทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านลา่ง ไตข่ึน้บนัได 268 ขัน้สูฐ่านท่ีองค์พระนัง่ประทบัอยูเ่หนือระดบันํา้ทะเล 
371 เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สมัฤทธ์ิถึง 200 แผน่ หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องค์พระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนิน
เขาเบือ้งลา่งบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปัน้เทพธิดากําลงัถวายเคร่ืองสกัการะแด่พระพทุธบนสวรรค์ตามความเช่ือ
ของนิกายมหายาน จึงเป็นที่มาของช่ือพระพทุธรูปเทียนถานบนยอดเขานีเ้ทียนถานแปลว่าแท่นบชูาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์
พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนัน้เที่ยวชมหมูบ้่านนองปิงที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตวัด้วยร้านนํา้ชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลกึ  
**หมายเหต ุกรณีกระเช้านองปิงปิดปรับปรุง ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโค้ชแทน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม–่สนามบินนานาชาตฮิ่องกง FD515 (06.10-09.45)–พระใหญ่ ลนัเตา+กระเช้านองปิง–City Gate Outlet– 
           วดัหวงัต้าเซียน 
วนัท่ี 2  วดัแชกงหมิว-ไหว้เจ้าแมก่วนอิม ณ หาดรีพลสัเบย์-วิคทอเรีย พีค(จดุชมววิกึง่กลางเขา)-อิสระช้อปปิง้จิมซาจุ่ย 
วนัท่ี 3  สนามบินนานาชาติฮ่องกง–สนามบินนานาชาตเิชียงใหม ่FD516 (10.35-12.25) 
 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้  CITYGATE OUTLET  มีสินค้าให้เลือกซือ้อย่างครบครันตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK 

SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ 
จากนัน้นําทา่นนมสัการ วัดหวังต้าเซียน  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออทุิศให้กบัWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ ริเร่ิมในการศึกษา
ลทัธิเตา๋จนกลายเป็นผู้มีพลงัวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวงัต้าเซียนในเวลาตอ่มา เป็นวดัท่ีชาวฮ่องกงเช่ือว่ามีความศกัดิ์สิทธ์ิ
เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึน้ช่ือในการดูแลรักษาโรคภยัไข้เจ็บจะมีผู้ คนมากมายที่นําธูป  และของมา
สกัการะเพื่อขอพรตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคล้ายวดัจีนสมยั
โบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่และหลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย นําทา่นเดินทา Panda Hotel (ฮ่องกง) หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
วัดแชกงหมิว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรีย พีค(จุดชมวิวกึ่งกลางเขา)-
อิสระช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร (ติ่มซํา) 
 จากนัน้เดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิมาก มีอายกุว่า 300 ปี สร้างขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์ถึงบคุคล

สําคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระ
ประวตัิไว้ ทําให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จใน
ทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนําโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของ เราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอา
สิง่ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนันําโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, 
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อ
ถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและนําพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
นําทา่นนมสัการ เจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแตล่ะปีจะมีนกัท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทาง
มาสกัการบชูาขอพรศกัดิ์สทิธ์ิจากเจ้าแมก่วนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ํารวยจาก
เทพไฉ่ซิงเอีย้ ,ขอพรเร่ืองความรัก ให้สมหวงัในรัก ขอพรได้จากเทพแหง่ความรัก และเทพเจ้าแหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกู
ที่เช่ือกนัวา่ถ้าใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป  
นําทา่นชมวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดชมวิวกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคู่กบัวิวทิวทศัน์ของตึกสงูบนเกาะ
ฮ่องกง  จากนัน้นําชมโรงงานจิวเวลร่ี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงที่สุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดับท่าน



สามารถหาซือ้ได้ในราคาพิเศษ !! และนําทา่นเลอืกชมเลอืกซือ้ หยก เป็นเคร่ืองประดบั เสริมบารมี หรือ ฝากคนทางบ้าน 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน กับสินค้าแบรนด์เนมช่ือดงัต่างๆ ระดบัโลกกว่า 700  ร้านค้า อาทิ เช่น 
Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเด็กเลน่ Toyr'us 
ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

คํ่า พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั Panda Hotel (ฮ่องกง)  หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง–สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่ FD516 (10.35-12.25) 

06.00 น. บริการปลกุทา่น และเช็คเอาท์ออกจากที่พกั เพื่อเดินทางสูส่นามบินฮ่องกง 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 

516 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.25 น. เดินทางถงึสนามบินนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถงึผลประโยชน์ 
และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง ขอพรไหว้พระ 4 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 – 14 ตลุาคม 62 22,888 22,888 22,888 22,888 6,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่ง

สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

5. อตัราค่าบริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับ
ตา่งชาติและลกูค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททวัร์สามารถแนะนําการยื่นวีซา่ได้ 

6. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไมค่รบตามจํานวน
ที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

7. การยกเลกิารเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 7.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 



7.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดั
จํา หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทาง ไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัร์ไมส่ามารถให้
ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และทางบริษัทจะ
เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ร้าน 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ +ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการ +คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกิน

จากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
คา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวมท่านละ 600 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ ใหญ่เก็บเท่ากนั), ทิปหวัหน้าทวัร์ ตาม

ความประทบัใจ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 



 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้
จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไมส่ามารถทําการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


