
  1 เชียงใหมบ่ินตรง ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิง้ลดทัง้เกาะ 3 วนั 2 คืน BY FD                              [GQ1CNXHKG-FD010] 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14529 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัแชกงหมวิ | เจ้าแมก่วนอิม หาดรีพลสัเบย์ | วดัหมัน่โหมว | วดัหวงัต้าเซียน | วดัเจ้าแม่
กวนอิมฮองฮมั | เลดีม้าร์เก็ต | ช้อปปิง้ถนนนาธาน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62  

เร่ิมต้น 14,888.- 

เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง 
ไหว้พระ 5 วัด ช้อปป้ิง 3 วัน 2 คืน 
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วันที่ 1 
สนามบนินานาชาตเิชียงใหม่–สนามบนินานาชาตฮ่ิองกง FD515 (06.10-09.45)–ยอดเขา
วิคทอเรียพีค (โดยรถโค้ช)–หาดรีพลัสเบย์- วัดหม่านโหมว-ช้อปป้ิงเลดีม้าร์เกต็ 

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

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 

 น าทกุทา่นเดินทางสูว่ัดหม่านโหมว(Man Mo Temple)  เก่าแก่ที่สดุของวดับนเกาะฮ่องกง สร้างขึน้ตัง้แตปี่ 1847 ได้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นสมบตัิประจ าฮ่องกงอีกด้วย ส าหรับสกัการะบชูาเทพเหวินชางตีจ้วิน(Man) เทพแหง่ตวัอกัษรเป็นเทพด้านบุ๋น และ
เทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้  เป็นที่นิยมของนกัเรียน นกัศึกษา ซึ่งนิยมกนัมาตัง้แต่ในอดีตที่ผู้ ต้องการ
สอบจอหงวนมกัจะมากราบไหว้ขอพรกนั น าท่านชมวิวทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ วิคตอเรีย 

พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสงูบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สงูที่สดุ และสวยที่สดุของฮ่องกงสมัผัส
บรรยากาศสดช่ืน สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนู ได้ทัง้เกาะอย่างชดัเจน  เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึก
สงูในฮ่องกง ยอดเขาที่สงู 552 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ตัง้อยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower 
เป็นอาคารรูปชาม หรือ คร่ึงวงกลมสูง 7 ชัน้ ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขึผ้ึง้มาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) 
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลกึหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็น
แหลง่ชอปปิง้ที่สงูที่สดุในฮ่องกง 
...จากนัน้น าท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1993 ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเท่ียวจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบชูาขอพรศกัดิ์สทิธ์ิจากเจ้าแมก่วนอิมเจ้าแมท่บัทิมและเทพเจ้า
แหง่โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูที่เช่ือกนัวา่ถ้าใครมาขอก็มกัสมหวงัทกุครัง้ไป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ที่ ตลาดเลดี ้มาร์เก็ต (Ladies Market) ที่ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีสินค้ามากมายที่

ขายกนัเช่น เสือ้ผ้า นาฬิกา กระเป๋า ตุ๊กตา เคร่ืองส าอางค์ อาหารท้องถ่ิน รวมไปถึงของฝาก ของที่ระลกึ ต่างๆ ของฮ่องกง ท่าน

เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1.  สนามบินนานาชาติเชียงใหม–่สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)–ยอดเขาวิคทอเรียพีค (โดยรถโค้ช)–หาดรีพลสัเบย์- วดั

หมา่นโหมว-ช้อปปิง้เลดีม้าร์เก็ต 
วนัท่ี 2.  วดัแชกงหมวิ–วดัเจ้าแมก่วนอิมฮองฮมั-ร้านจิวเวลร่ี+ร้านหยก-อิสระช้อปปิง้จิมซาจุ่ย(ถนนนาธาน) 
วนัท่ี 3.  สนามบินนานาชาติฮ่องกง–สนามบินนานาชาตเิชียงใหม ่FD516 (10.35-12.25) 
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สามารถเลอืกซือ้กนัได้ที่น่ี  
 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พกั พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางเข้าที่พกั The COZI Tuen Mun Hotel หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 2 
วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม-ร้านจวิเวลร่ี+ร้านหยก-อิสระช้อปป้ิงจมิซาจุ่ย(ถนน
นาธาน) 

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

ส าคญัคนหนึ่งเป็นทหารมีช่ือว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตกุารณ์จลาจลเกิดขึน้ในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ท าวีระ
ประวตัิไว้ ท าให้คนทัว่ไปยกยอ่งและคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จใน
ทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน าโชคที่ตัง้อยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศกัดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมนุปัดเป่าเอา
สิง่ร้ายและไมด่ีออกไปให้หมด ในองค์กงัหนัน าโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภยั, 
สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทกุๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนกัธุรกิจจะมาวดันีเ้พื่อ
ถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาสิง่ชัว่ร้ายและโรคภยัไข้เจ็บออกไปจากตวัและน าพาแตค่วามโชคดีเข้ามาแทน 

 
น าทา่นเดินทางเข้าชมโรงงานท่ีมช่ืีอเสยีงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบัร้าน จิวเวลร่ี รวบรวมแบบเคร่ืองประดบัไว้มากมาย
หลากหลาย อาทิเช่น จีก้งัหนั เป็นต้น ให้ทา่นได้เลือกเป็นเคร่ืองประดบั และ ของฝาก จากนัน้น าท่านชม ศูนย์หยก ชมวิธีการ
เลอืกซือ้หยกแท้หรือหยกเทียม ที่ได้รับการการันตีคณุภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 ..เดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เป็นวดัเจ้าแม่กวนอิมที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร

เจ้าแมก่วนอิมพระโพธิสตัว์แหง่ความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวดัเจ้าแมก่วนอิมที่ Hung HomKwun Yum Temple' 
เป็นวดัเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวดัขนาดเล็ก  แต่เป็นวดัเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนบัถือมาก 
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แทบทกุวนัจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วดั ถ้าใครที่ชอบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ที่น่ีแมน่มากที่พิเศษกวา่นัน้ นอกจากสกัการะขอ
พรแล้วยงัมีพิธีขอซองอัง้เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย  จากนัน้อิสระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน กบัสินค้าแบรนด์
เนมช่ือดงัตา่งๆ ระดบัโลกกวา่ 700  ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 
Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเด็กเลน่ Tory’s R Us ร้านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตาม
อธัยาศยั (เทศกาลฮ่องกงลดทัง้เกาะ หรือ Hong Kong Summer Sale เร่ิม 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62 ทัง้นี ้สว่นลดขึน้อยู่กบัแต่ละ
ร้าน) 

 อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั พร้อมคณะที่จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางเข้าที่พกั The COZI Tuen Mun Hotel 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 โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปป้ิงลดทัง้เกาะ  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 

ก าหนดการเดินทาง 
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 10-12 สงิหาคม 62 14,888 14,888 14,888 14,888 4,900 

วนัท่ี 12-14 ตลุาคม  62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,900 

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

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าคา่ทวัร์ ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินคา่ทวัร์แล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
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3. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

5. อตัราค่าบริการนีเ้ฉพาะผู้ ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรับ
ตา่งชาติและลกูค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่เอง บริษัททวัร์สามารถแนะน าการยื่นวีซา่ได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

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

จ าที่นัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและต่างประเทศ ขึน้อยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง ทางหวัหน้าทวัร์ไมส่ามารถให้
ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

7.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และทางบริษัทจะ
เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงิน 300 HKD/คน/ร้าน 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ+ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตาม

รายการ +คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - 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. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกิน

จากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมี
คา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวมท่านละ 1,500 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ ใหญ่เก็บเท่ากนั), ทิปหวัหน้าทวัร์ ตาม

ความประทบัใจ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้
จริง  เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย ไมส่ามารถท าการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

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

 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุฮ่องกงดอลลาร์ 


