
 
 

 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่
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บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง ขอพรไหวพ้ระ 4 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์

 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

 
 

 
 

 

 

 

    

 

•    ไหวพ้ระใหญ ่เกาะลนัเตา + น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา  

•    ไหวพ้ระขอพรกบัองคเ์จา้แมก่วนอมิ ทีห่าดรพีลัสเ์บย ์

•    ไหวพ้ระทีว่ดัชือ่ดงั ณ วดัแชกงหมวิ, วดัหวงัตา้เซยีน 

•    ชมววิตกึฮอ่งกง วคิทอเรยีพคี(จุดชมววิกึง่กลางเขา) 
•    อสิระชอ้ปป้ิง 2 แหง่ ที ่City Gate Outlet, จมิซาจุย่ 

•    อาหารเชา้สไตลฮ์อ่งกง แบบติม่ซ า 

•    บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั // รวมน า้หนกักระเป๋า ทา่นละ 20 กก. 

 
 

      ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13 – 15 เมษายน 2562 *เทศกาลสงกรานต ์ 20,888.- 

วนัที ่14 – 16 กรกฎาคม 2562 19,888.- 

วนัที ่10 – 12 สงิหาคม  2562 20,888.- 

วนัที ่12 – 14 ตลุาคม 2562 22,888.- 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 
เชยีงใหม ่(สนำมบนินำนำชำตเิชยีงใหม)่– ฮอ่งกง (สนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง) 

(06.10-09.45)– พระใหญ่ ลันเตำ+กระเชำ้นองปิง–City Gate Outlet – 

วัดหวังตำ้เซยีน 
 

    
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทำ่ 

2. 
วัดแชกงหมวิ-ไหวเ้จำ้แมก่วนอมิ ณ หำดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุชมววิ
กึง่กลำงเขำ)-อสิระชอ้ปป้ิงจมิซำจุย่  

      
Panda Hotel หรอื
เทีย่บเทำ่ 

3. 
ฮอ่งกง (สนำมบนินำนำชำตฮิอ่งกง) – เชยีงใหม(่สนำมบนินำนำชำติ

เชยีงใหม)่ (10.35-12.25)     
   

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1: 
เชยีงใหม ่(สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่– ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง) (06.10-09.45)– 

พระใหญ ่ลนัเตา+กระเชา้นองปิง–City Gate Outlet –วดัหวงัตา้เซยีน 

04.00 น. 

พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิ แอร์

เอเชยี (FD) โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยอ ำนวยควำมสะดวกจัดเตรยีมเอกสำรกำรเดนิทำงและสมัภำระใหก้บัท่ำน 

06.10 น. 

ออกเดนิทำงสู ่ฮอ่งกงโดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD515  
(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

*ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบนิซึง่ระบบกำรจองทีน่ั่ง
เป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวำ่ง หำกท่ำนมคีวำมประสงคท์ีจ่ะระบุทีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิ* 

09.45 น. 

เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ พบมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ฮอ่งกง ณ ประตทูำงออก EXIT B 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำง ข ึน้กระเชา้นองปิง เกาะลนัเตา เพือ่สมัผัสประสบกำรณอ์นัน่ำตืน่เตน้ชมววิทวิทัศน์

หมู่เกำะทะเลจนีใตแ้ละภูเขำสงูแบบ 360 องศำ ระยะทำงกวำ่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลำประมำณ 25 นำท ี

จำกนัน้น ำท่ำนนมัสกำรพระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมัญชศูรโีพธสิตัว ์และพระสมันตภัทรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ 

ซึง่สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวดัขนำดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์ตอ่มำในปี ค.ศ. 1924 ได ้

เปลีย่นเป็นศำสนสถำนโปลนิพรอ้มทัง้มกีำรสรำ้งอำรำมและโบสถเ์พิม่ขึน้ท ำใหปั้จจุบันมพีระภกิษุเดนิทำงมำจ ำ

วดักนัเป็นจ ำนวนมำก วัดโป่หลนิเป็นวดัเจหำ้มเซน่ไหวอ้ำหำรทีเ่น้ือสตัวท์ุกชนดิ วดัโปหลนิตัง้อยู่ทีร่ะดบัควำม

สงู 22 เมตร  สำมำรถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธิป์ระทับกลำงแจง้องคใ์หญ่ทีส่ดุในโลกจำกเกอืบทุก ๆ 

สว่นของเกำะ จำกกระถำงธูปขนำดใหญ่ทีด่ำ้นลำ่ง ไตข่ึน้บันได 268 ขัน้สูฐ่ำนทีอ่งคพ์ระน่ังประทับอยู่เหนือ

ระดบัน ้ำทะเล 371 เมตร องคพ์ระสรำ้งจำกกำรเชือ่มแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนัก 250 ตนัและสงู 34 เมตร 

องคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขำเบือ้งลำ่งบรเิวณทะเลจนีใตท้ีฐ่ำนองคพ์ระมรีูปปั้นเทพธดิำก ำลงัถวำยเครือ่ง

สกักำระแดพ่ระพุทธบนสวรรคต์ำมควำมเชือ่ของนกิำยมหำยำน จงึเป็นทีม่ำของชือ่พระพทุธรูปเทยีนถำนบน

ยอดเขำน้ีเทยีนถำนแปลวำ่แท่นบูชำบนสวรรค ์ภำยในใตอ้งคพ์ระมภีำพศลิปะจนีโบรำณมำกมำย จำกนัน้เทีย่ว

ชมหมูบ่า้นนองปิงทีจ่ ำลองชวีติควำมเป็นอยู่ของชำวจนีมบีรรยำกำศสบำยๆแทรกตวัดว้ยรำ้นน ้ำชำ รำ้นอำหำร 

รำ้ยขำยของทีร่ะลกึ **หมายเหต ุกรณีกระเชา้นองปิงปิดปรบัปรงุ ทางเราจะเปลีย่นเป็นขึน้รถโคช้แทน** 

**หมายเหตุ : 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ 
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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บา่ย        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จำกนั้นอสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง  CITYGATE OUTLET  มีสนิคำ้ใหเ้ลือกซื้ออย่ำงครบครันตัง้แต่ NIKE, 

ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ    

 

 

 

 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนนมัสกำร วดัหวงัตา้เซยีน  สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทศิใหก้ับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู ้

รเิร ิม่ในกำรศกึษำลทัธเิตำ๋จนกลำยเป็นผูม้พีลงัวเิศษและกลำยเป็นเทพเจำ้หวงัตำ้เซยีนในเวลำต่อมำ เป็นวัดที่

ชำวฮ่องกงเชือ่ว่ำมีควำมศักดิส์ทิธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึง่ขึน้ชื่อในกำรดูแลรักษำ

โรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมำกมำยทีน่ ำธูป และของมำสักกำระเพื่อขอพรต่ำงๆ ตัง้แต่เรื่องควำมรักไปจนถงึฤกษ์

มงคลในกำรท ำธุรกจิ สถำปัตยกรรมภำยในมีลักษณะคลำ้ยวัดจีนสมัยโบรำณที่มีเสำสแีดงขนำดใหญ่และ

หลงัคำสทีองเหลอืงอร่ำม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  

          เดนิทำงเขำ้ทีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

 
 

วนัที ่2: 
วดัแชกงหมวิ-ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ ณ หาดรพีลสัเบย-์วคิทอเรยี พคี(จดุชมววิกึง่กลางเขา)- 

อสิระชอ้ปป้ิงจมิซาจุย่ 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร แบบติม่ซ า 

 

 

จำกนัน้เดนิทำงไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัเกำ่แกท่ีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิม์ำก มอีำยุกวำ่ 300 ปีตัง้อยู่ในเขต Shatin 

วดัแชกงสรำ้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณถ์งึบุคคลส ำคญัคนหนึง่เป็นทหำรมชีือ่วำ่ท่ำนแชกง เน่ืองจำกมเีหตกุำรณ์

จลำจลเกดิขึน้ในทำงภำคใตข้องจนีและท่ำนแชกงไดท้ ำวรีะประวตัไิว ้ท ำใหค้นทั่วไปยกย่องและคนจนีมคีวำม

เชือ่ถอืวำ่หำกไดไ้ปกรำบไหวแ้ละขอพรจำกท่ำนแชกงจะประสบผลส ำเร็จในทุกประกำร แลว้จะตอ้งไปหมุน

กงัหันน ำโชคทีต่ัง้อยู่ในวดัเพือ่จะไดห้มุนเวยีนชวีติของเรำและครอบครัวใหม้คีวำมเจรญิกำ้วหนำ้ดำ้นหนำ้ทีก่ำร

งำน โชคลำภ ยศศกัดิ ์และถำ้หำกคนทีด่วงไม่ดมีเีครำะหร์ำ้ยก็ถอืวำ่เป็นกำรชว่ยหมุนปัดเป่ำเอำสิง่รำ้ยและไม่ดี

ออกไปใหห้มด ในองคก์งัหันน ำโชคม ี4ใบพัด คอืพร 4 ประกำร คอื สขุภำพร่ำงกำยแข็งแรง, เดนิทำง

ปลอดภัย, สมควำมปรำรถนำ และ เงนิทองไหลมำเทมำ ในทุกๆวนัที ่2 ของเดอืนแรกตำมปฏทินิจนีชำวฮอ่งกง

และนักธุรกจิจะมำวดัน้ีเพือ่ถวำยกงัหันลมเพรำะเชือ่วำ่กงัหันจะชว่ยพัดพำสิง่ชัว่รำ้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไป

จำกตวัและน ำพำแตค่วำมโชคดเีขำ้มำแทน 

น ำท่ำนนมัสกำร เจา้แมก่วนอมิ  ณ หาดรพีลัสเ์บย ์สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่ว

จ ำนวนมำกเดนิทำงมำสกักำรบูชำขอพรศกัดิส์ทิธิจ์ำกเจำ้แม่กวนอมิ  และขอพรจำกเทพเจำ้องคอ์ืน่ๆ ดว้ย อำทิ

เชน่ ขอพรโชคลำภ ควำมร ่ำรวยจำกเทพไฉ่ซงิเอีย้ ,ขอพรเรือ่งควำมรัก ใหส้มหวงัในรัก ขอพรไดจ้ำกเทพแห่ง

ควำมรัก และเทพเจำ้แห่งโชคลำภ โดยเฉพำะกำรขอลกูทีเ่ชือ่กนัวำ่ถำ้ใครมำขอก็มักสมหวงัทุกครัง้ไป  
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น ำท่ำนชมววิทวิทัศนข์องเกำะฮอ่งกงบรเิวณเขาวคิตอเรยี (จุดกึง่กลำงเขำ) ถ่ำยรูปคูก่บัววิทวิทัศนข์องตกึสงู

บนเกำะฮอ่งกง  จำกนัน้น ำชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ซ ึง่เป็นโรงงำนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งกำร

ออกแบบเครือ่งประดบัท่ำนสำมำรถหำซือ้ไดใ้นรำคำพเิศษ !! และน ำท่ำนเลอืกชม เลอืกซือ้ หยก ...ฝำกคน

ทำงบำ้น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน และ  Ocean Terminal กบัสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตำ่งๆ 

ระดบัโลกกวำ่ 700 รำ้นคำ้ อำท ิเชน่ Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis 

Vuitton, Choleฯลฯ  หำ้งขำยของเด็กเลน่ Toyr'us รำ้นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีที ่DFS  Galleria อสิระให ้

ท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

        เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก Panda Hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

 

วนัที ่3: ฮอ่งกง (สนามบนินานาชาตฮิอ่งกง)– เชยีงใหม(่สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม)่ (10.35-12.25)    

06.00 บรกิารปลุกทา่น และเช็คเอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง 

10.35 น.      
ออกเดนิทำงจำกสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพือ่เดนิทำงกลบัเชยีงใหม่  โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี 

เทีย่วบนิที ่FD 516  (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

12.25 น. เดนิทำงถงึ สนามนานาชาต ิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และ คนขบัรถ 600 บาท /ทา่น/ทรปิ*** 
***หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์** 
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บนิตรง!! เชยีงใหม ่ฮอ่งกง ขอพรไหวพ้ระ 4 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

(GO1CNXHKG-FD005) 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก2-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก2-12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
รำคำเฉพำะทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

13 – 15 เม.ย. 62  20,888 20,888 20,888 4,900 11,788 

14 – 16 ก.ค. 62 19,888 19,888 19,888 4,900 11,988 

10 – 12 ส.ค. 62 20,888 20,888 20,888 4,900 12,988 

12 – 14 ต.ค. 62 22,888 22,888 22,888 6,500 15,388 

*** รำคำเด็กทำรก [ เด็กอำยุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทำงกลบั ] ท่ำนละ 6,500 บำท / ท่ำน *** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั 
ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
 
หมายเหต ุ:  
1.ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
2.ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรบัตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัร ์
สามารถแนะน าการยืน่วซีา่ได ้
3.ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคะเทศก ์ทา่นละ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร ์
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด, ภำษีสนำมบนิทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน 
2. คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2-3 ท่ำนตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี
เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุมำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุนอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

[รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุัตเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท]   
7. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คำ่โทรศพัท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนัก

เกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก. และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรค

ประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 600 บำท/ท่ำน/ทรปิ 

 คำ่ธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณำจองลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนักอ่นกำรเดนิทำงและกรุณำเตรยีมเงนิมัดจ ำ 10,000 บำทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสำรสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภำยใน 2-3 วนัหลงัจำกท ำกำรจองแลว้ 

2. กำรช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรยีมคำ่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก ำหนดเน่ืองจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้่ำยในสว่นของคำ่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำร

เดนิทำงโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนั   คนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29  วนั   เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 1-14 วนักอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

4. ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผ่ำนแลว้มกีำรยกเลกิกำร

เดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำง

ในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สำมำรถเดนิทำงไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำร

เดนิทำงของท่ำนไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่ำนจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อืคำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สำมำรถเดนิทำงได ้

7.กรณีท่ำนไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ คนืคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำให ้ แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก

คำ่ใชจ้่ำยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้่ำยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่ำนเป็นกรณีไป โดยมี

ระยะเวลำด ำเนนิกำร  7-14 วนั 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่ม่วำ่เหตผุลใดๆ ก็ตำม

ทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 


