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วัดแชกงหมิว | เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์ | วัดหมั่นโหมว | วัดหวังต้าเซยีน | วัดเจ้าแม่
กวนอิมฮองฮัม | เลดี้มาร์เก็ต | ช้อปปิ้งถนนนาธาน 

  

 

  

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62  

ราคาเพียง 14,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่–สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)–ยอดเขาวิคทอเรียพีค (โดยรถโค้ช)–หาดรีพลัสเบย์- วัด

หม่านโหมว-ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต 
วันที่ 2.  วัดแชกงหมิว–วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม-ร้านจิวเวลรี่+ร้านหยก-อิสระช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย(ถนนนาธาน) 
วันที่ 3.  สนามบินนานาชาติฮ่องกง–สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ FD516 (10.35-12.25) 
 
 

เชียงใหมบ่ินตรง ฮ่องกง 
ไหว้พระ 5 วัด ชอ้ปปิ้ง 3 วัน 2 คืน 



  2 เชียงใหม่บินตรง ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปป้ิงลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน BY FD                              [GQ1CNXHKG-FD010] 

 

วันท่ี 1 
สนามบินนานาชาติเชยีงใหม–่สนามบินนานาชาติฮ่องกง FD515 (06.10-09.45)–ยอดเขา
วิคทอเรียพีค (โดยรถโค้ช)–หาดรีพลัสเบย-์ วัดหม่านโหมว-ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต 

04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) 
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

06.10 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515  
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซ่ึงระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่ง
ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม* 

09.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฮ่องกง บริเวณประตูทางออก Exit B 

 นําทุกท่านเดินทางสู่วัดหม่านโหมว(Man Mo Temple)  เก่าแก่ที่สุดของวัดบนเกาะฮ่องกง สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1847 ได้รับการ
ข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติประจําฮ่องกงอีกด้วย สําหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางตี้จวิน(Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น 
และเทพเจ้ากวนอู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตที่ผู้
ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak  หรือ 
วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกงจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกง
สัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน  เป็นจุดชมวิว ชม
ไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak 
Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์หุ่นข้ึผึ้งมาดามทุสโซ่ ( Madame Tussauds) 
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็น
แหล่งชอปป้ิงที่สูงที่สุดในฮ่องกง 
...จากนั้นนําท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่ง
โชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ ตลาดเลดี ้มาร์เก็ต (Ladies Market) ที่ไม่ได้มีขายเฉพาะแต่ของผู้หญิง แต่มีสินค้ามากมาย

ที่ขายกันเช่น เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า ตุ๊กตา เครื่องสําอางค์ อาหารท้องถ่ิน รวมไปถึงของฝาก ของที่ระลึก ต่างๆ ของฮ่องกง 
ท่านสามารถเลือกซ้ือกันได้ที่นี่  

 อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางเข้าที่พัก The COZI Tuen Mun Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 2 
วัดแชกงหมิว-วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัม-ร้านจิวเวลร่ี+ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย(ถนน
นาธาน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซ่า) 
 จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคล

สําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระ
ประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จ
ในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันน่าโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพ่ือจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความ
เจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอา
สิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนําโชคมี 4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจ
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จะมาวัดนี้เพ่ือถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนําพาแต่ความ
โชคดีเข้ามาแทน 

 
นําท่านเดินทางเข้าชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน จิวเวลร่ี รวบรวมแบบเครื่องประดับไว้
มากมายหลากหลาย อาทิเช่น จี้กังหัน เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกเป็นเครื่องประดับ และ ของฝาก จากนั้นนําท่านชม ศูนย์หยก 
ชมวิธีการเลือกซ้ือหยกแท้หรือหยกเทียม ที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ..เดินทางสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yum Temple Hong Hom)เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพร

เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ Hung HomKwun Yum 
Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็ก  แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับ
ถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกันแน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจาก
สักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอ้ังเปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย  จากนั้นอิสระช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน กับสินค้า
แบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700  ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Choleฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Tory’s R Us ร้านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย (เทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะ หรือ Hong Kong Summer Sale เริ่ม 22 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62 ทั้งนี้ ส่วนลดข้ึนอยู่กับ
แต่ละร้าน) 

 อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางเข้าที่พัก The COZI Tuen Mun Hotel หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 สนามบินนานาชาติฮ่องกง–สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ FD516 (10.35-12.25) 

06.00 น. บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
10.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพ่ือเดินทางกลับเชียงใหม่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD 

516 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ 
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***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค่านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
ส่าคัญ*** 

 
หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจาก 
        ท่านเป็นจ่านวนเงิน 300 หยวน, เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน      

 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง ฮอ่งกง ไหว้พระ ช้อปปิง้ลดท้ังเกาะ  
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 10 - 12 สิงหาคม 62 14,888 14,888 14,888 14,888 4,900 

วันที่ 12-14 ตุลาคม  62 15,888 15,888 15,888 15,888 4,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 6,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินค่าทัวร์แล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่ง

สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

5. อัตราค่าบริการนี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย, ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่าสําหรับ
ต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์สามารถแนะนําการยื่นวีซ่าได้ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

7. การยกเลิการเดินทาง 
 7.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 7.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

7.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
7.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
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7.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางไปต่างประเทศโดยผิด
กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและต่างประเทศ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

7.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ร้าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ+ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการ +ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย 20 กิโล 
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนัก

เกินจากทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 1,500 บาท ท่าน/ทริป (เด็กผู้ใหญ่เก็บเท่ากัน), ทิปหัวหน้าทัวร์ ตาม

ความประทับใจ 
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เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดข้ึนจริง  เน่ืองจากสายการบินแอร์เอเชีย ไม่สามารถทําการ REFUND ได้  

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกงดอลลาร์ 


