
 
 
 
 

 จาก 7 

บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง พระใหญล่นัเตา 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

3 วนั 2 คนื 
 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

•    ขึน้กระเชา้ชมววิทวิทศันไ์หวพ้ระใหญล่นัเตา  

•    ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัแชกงหมวิฮอ่งกง 

•    ไหวพ้ระขอพรวดัชือ่ดงัที ่วดัหวงัวดัหวงัตา้เซยีน 

•    อสิระชอ้ปป้ิงกบัสนิคา้มากมาย ทีถ่นนนาธาน 

•    ทานอาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า 

•    ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์

 
 
      ก าหนดการเดนิทาง 

 
 

วนัที ่27 - 29  ก.ค.  2561             19,991.- 

วนัที ่17 - 19  พ.ย.  2561             18,900.- 

วนัที ่29 – 31  ธ.ค.  2561 21,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

เร ิม่เพยีง 18,900.- 
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กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
เชยีงใหม่– ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง – City Gate Outlet - Symphony 

of Lights [ชมแสดงไฟ] 
✈ O O 

Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

2. 
รา้นหยก – รา้นจวิเวอรร์ี ่– วัดแชกงหมวิ - วัดหวังตา้เซยีน – ไหวเ้จา้

แม่กวนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย-์ อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานาน  
O O O 

Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทา่ 

3. สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม ่ ✈    

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม–่ ฮอ่งกง – กระเชา้นองปิง – City Gate Outlet - Symphony of Lights  

[ชมแสดงไฟ] 

04.00 น. 
พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ แอรเ์อเชยี 

(FD) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

06.00 น.  ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกงโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515 

09.30 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Hongkong International Airport  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มกนั ณ ทางออก EXIT B 

 

สนามบนิตัง้อยู่บนเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดนิแดนตอนปลายสดุทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศจนีตดิกบั

มณฑลกวางตุง้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางไฮเวยอ์ันทนัสมัย ผ่านสะพานแขวนซงิหม่า (TSING MA 

BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานแขวนทางรถยนตท์ีม่คีวามยาวมากกว่า 2.2 กโิลเมตร ซึง่ไดร้ับการออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลก นอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางทา่นจะไดช้มทวิทศันข์องเกาะฮ่องกง   

บา่ย        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

พระใหญ่ลนัเตา เกาะลนัเตา เพือ่สมัผัสประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้ชมววิทวิทศันห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู 

ระยะทางกว่า 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาท ีจากนัน้น าทา่นนมัสการพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญ

ชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภทัรโพธสิตัว ์ณ วัดโปหลนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่ี

พระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทัง้มีการสรา้งอาราม

และโบสถเ์พิม่ข ึน้ท าใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทางมาจ าวัดกนัเป็นจ านวนมาก วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซ่นไหว ้

อาหารทีเ่นื้อสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 22 เมตร  สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิ์

ประทบักลางแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจากเกอืบทกุ ๆ สว่นของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ทีด่า้นล่าง ไต่

ข ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่านทีอ่งคพ์ระน่ังประทบัอยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรา้งจากการเชือ่มแผ่น

สมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบื้องล่างบรเิวณทะเล

จนีใตท้ีฐ่านองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิาก าลังถวายเครื่องสกัการะแด่พระพุทธบนสวรรคต์ามความเชือ่ของนกิาย

มหายาน จงึเป็นทีม่าของชือ่พระพุทธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี้เทยีนถานแปลว่าแทน่บูชาบนสวรรค ์ภายในใต ้

องคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย จากนัน้เทีย่วชมหมู่บา้นนองปิงทีจ่ าลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนมี

บรรยากาศสบายๆแทรกตวัดว้ยรา้นน ้าชา รา้นอาหาร รา้ยขายของทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจ

ที ่CITYGATE OUTLET  มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้อย่างครบครันตัง้แต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, 
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BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ      

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

          เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2: 

 

รา้นหยก – รา้นจวิเวอรร์ ี ่– วดัแชกงหมวิ - วดัหวงัตา้เซยีน – ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ณ หาด
รพีลสัเบย-์ อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน 
 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้โรงแรม ณ ทีพ่กั หรอื ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 
 

จากนัน้น าชมโรงงานจวิเวอรร์ี่ ซ ึง่เป็นโรงงานทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของฮ่องกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดบั

ทา่นสามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษ !! และน าทา่นเลอืกซือ้ยาสมุนไพรจนีตา่งๆ อกีมากมาย ...จากนัน้เดนิทาง

ไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่คีวามศกัดิส์ทิธิม์าก มอีายุกวา่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ถงึบุคคลส าคญัคนหนึง่เป็นทหารมชีือ่ว่าทา่นแชกง เนื่องจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิข ึน้

ในทางภาคใตข้องจนีและทา่นแชกงไดท้ าวรีะประวัตไิว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจนีมคีวามเชือ่ถอืว่าหาก

ไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกงจะประสบผลส าเร็จในทกุประการ แลว้จะตอ้งไปหมุนกงัหันน าโชคที่

ตัง้อยู่ในวัดเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทีก่ารงาน โชคลาภ 

ยศศกัดิ ์และถา้หากคนทีด่วงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืว่าเป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาส ิง่รา้ยและไม่ดอีอกไปให ้

หมด ในองคก์งัหันน าโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพรา่งกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภยั, สม

ความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธุรกจิ

จะมาวดันี้เพือ่ถวายกงัหันลมเพราะเชือ่วา่กงัหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ยและโรคภยัไขเ้จ็บออกไปจากตวัและ

น าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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    จากนัน้น าทา่นนมัสการ วัดหวังตา้เซยีน  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิม่ในการศกึษาลทัธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่

ชาวฮ่องกงเชือ่ว่ามีความศักดิส์ทิธิเ์ป็นหนึง่ในวัดทีโ่ด่งดังที่สดุของฮ่องกงมีเทพซึง่ข ึน้ชือ่ในการดูแลรักษา

โรคภยัไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทีน่ าธูป และของมาสกัการะเพื่อขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรื่องความรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในการท าธุรกจิ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคลา้ยวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสแีดงขนาดใหญ่และ

หลงัคาสทีองเหลอืงอร่าม  น าทา่นนมัสการ เจา้แม่กวนอมิ  ณ หาดรีพัลสเ์บย ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่

ละปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิ  และขอพรจากเทพ

เจา้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อาทเิชน่ ขอพรโชคลาภ ความร ่ารวยจากเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งความรัก ใหส้มหวังในรัก 

ขอพรไดจ้ากเทพแห่งความรัก และเทพเจา้แห่งโชคลาภองคอ์ื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลสเ์บย์ จากนั้นน าท่าน

นมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ และเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรพีัลสเ์บย ์สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1993 ใน

แตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาสกัการบูชาขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิและ

เทพเจา้แห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลกูทีเ่ชือ่กนัว่าถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครัง้ไป ... จากนัน้อสิระชอ้ป

ป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง

ตา่งๆ ระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, 

Louis Vuitton, Choleฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toyr'usรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria 

 

 

 

 

 

 

                           

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3: สนามบนิฮอ่งกง – เชยีงใหม ่ 

05.00 บรกิารปลุกทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 

10.30 น.      
ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตฮิ่องกงเพือ่เดนิทางกลบัเชยีงใหม่  โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD 516  (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม่ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์
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ทา่นละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

 
**หมายเหต ุกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ กลางเดอืนกนัยายน 4วนั และพฤศจกิายน 6วนั 2561  

ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทนคะ่** 

 
 

โปรแกรม: บนิตรงเชยีงใหม ่ฮอ่งกง พระใหญล่นัเตา 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD)  

3 วนั 2 คนื 

 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็ก2-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่: 27-29 ก.ค. 2561              19,991 19,911 18,991 5,900 11,900 

วนัที ่: 17-19 พ.ย. 2561              18,900 18,900 17,900 4,900 11,900 

วนัที ่: 29-31 ธ.ค. 2561              21,900 21,900 20,900 5,900 13,900 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 4,500 บาท / ทา่น *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และ

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 300 บาท [ระยะเวลา 1-4 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
   ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 600 บาท/ทา่น 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในสว่นของค่าทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทวัรห์รอืมัดจ าให ้ แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป โดยมรีะยะเวลาด าเนนิการ  7-14 วัน 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์น

การ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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เลือกทัวร์ฮ่องกงแต่ละเดือนคลิกด้านล่างเลยจ้า  สอบถามผ่านไลน์ คลิก๊  

ทวัรฮ์่องกง มกราคม  ทวัรฮ์่องกง กมุภาพันธ์ 

ทวัรฮ์่องกง มนีาคม  ทวัรฮ์่องกง เมษายน  

ทวัรฮ์่องกง พฤษภาคม  ทวัรฮ์่องกง มถินุายน  

ทวัรฮ์่องกง กรกฎาคม ทวัรฮ์่องกง สงิหาคม  

ทวัรฮ์่องกง กนัยายน ทวัรฮ์่องกง ตลุาคม   

ทวัรฮ์่องกง พฤศจกิายน ทวัรฮ์่องกง ธันวาคม  

  

http://line.me/ti/p/%40ren8435k
https://goo.gl/nhuRoP
https://goo.gl/9btyhC
https://goo.gl/rTfB1C
https://goo.gl/LS4W42
https://goo.gl/TdPuJ6
https://goo.gl/Yj7okB
https://goo.gl/yGB6jD
https://goo.gl/cKybic
https://goo.gl/F4ieHZ
https://goo.gl/M6SEkU
https://goo.gl/yToDto
https://goo.gl/rjPmQA

