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NT097
ทวัรฮ์อ่งกง พระใหญ่ นองปิง 3 วัน 2 คนื (CX)
ทัวรฮ์่องกง , 3 วัน 2 คนื ,

PANDA HOTEL

ฮอ่งกง - พระใหญล่นัเตา - กระเชา้นองปิง - City Gate Outlet - วดัหวงัตา้เซยีน
Jewelry Factory - ศูนยห์ยกและสมนุไพร - วดัเจา้แมก่วนอมิ - วดัแชกงหมวิ

หาดรพีลสัเบย ์- จุดชมววิวคิตอเรยีพคี - ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - ฮอ่งกง(สนามบนิฮอ่งกง) - พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง+City Gate Outlet

05.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4
ประตทูางเขา้ท ี5 เคานเ์ตอร ์M โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยอําานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

08.15 น.
ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทยีวบนิท ีCX700 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

12.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฮอ่งกง (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มกัน ณ



ทางออก EXIT B

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ขนึ กระเชา้นองปิง เพอืสมัผัสประสบการณ์อันน่าตนืเตน้ชมววิทวิทัศนห์มู่เกาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงูแบบ
360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตรโดยใชเ้วลาประมาณ 25 นาที

จากนันนําทา่นนมัสการ พระโพธสิตัวก์วนอมิ พระมญัชูศรโีพธสิตัว ์และ พระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1920
เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทมีพีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องคต์อ่มาในปีค.ศ. 1924
ไดเ้ปลยีนเป็นศาสนสถานโปลนิพรอ้มทังมกีารสรา้งอารามและโบสถเ์พมิขนึ ทําใหปั้จจบัุนมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก
วัดโป่หลนิเป็นวัดเจหา้มเซน่ไหวอ้าหารทเีนือสตัวท์กุชนดิ วัดโปหลนิตังอยู่ทรีะดับความสงู 22 เมตร
สามารถมองเห็นพระพทุธรูปทองสมัฤทธปิระทับกลางแจง้องคใ์หญ่ทสีดุในโลก
จากเกอืบทกุๆสว่นของเกาะจากกระถางธปูขนาดใหญ่ทดีา้นลา่งไตข่นึบันได 268 ขันสูฐ่านทอีงคพ์ระนังประทับอยู่เหนือระดับน ้าํทะเล 371
เมตรองคพ์ระสรา้งจากการเชอืมแผน่สมัฤทธถิงึ 200 แผน่หนัก 250 ตันและสงู 34
เมตรองคพ์ระหันพระพักตรไ์ปยังเนนิเขาเบอืงลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ทฐีานองคพ์ระมรีูปปันเทพธดิากําลังถวายเครืองสกัการะแดพ่ระพทุธบนสวรรค์
ตามความเชอืของนกิายมหายาน จงึเป็นทมีาของชอืพระพทุธรูปเทยีนถานบนยอดเขานี เทยีนถาน แปลวา่ แทน่บชูาบนสวรรค์
ภายในใตอ้งคพ์ระมภีาพศลิปะจนีโบราณมากมาย

จากนันเทยีว ชมหมูบ่า้นนองปิง ทจํีาลองชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีมบีรรยากาศสบาย  ๆแทรกตัวดว้ยรา้นน ้าํชารา้นอาหารรา้ยขายของทรีะลกึ

จากนันอสิระใหท้า่นชอ้ปปิง CITYGATE OUTLET มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอือย่างครบครันตังแต ่NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP,
BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Panda Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฮอ่งกง - วดัหวงัตา้เซยีน - วดัแชกง - Jewelry Factory - ศนูยห์ยกและสมุนไพร - วดัเจา้แมก่วนอมิ - ชอ้ปปิงยา่นจมิซาจุย่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

จากนันนําทา่นนมัสการ วดัหวงัตา้เซยีน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1921 เพอือุทศิใหก้ับ Wong Tai Sin
เด็กหนุ่มผูร้เิรมิในการศกึษาลัทธเิตา๋จนกลายเป็นผูม้พีลังวเิศษและกลายเป็นเทพเจา้หวังตา้เซยีนในเวลาตอ่มา
เป็นวัดทชีาวฮ่องกงเชอืวา่มคีวามศักดสิทิธเิป็นหนงึในวัดทโีดง่ดังทสีดุของฮ่องกงมเีทพซงึขนึชอืในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บจะมผีูค้นมากมายทนํีาธปู
และของมาสกัการะเพอืขอพรตา่ง  ๆตังแตเ่รืองความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ
สถาปัตยกรรมภายในมลัีกษณะคลา้ยวัดจนีสมัยโบราณทมีเีสาสแีดงขนาดใหญ่และหลังคาสทีองเหลอืงอร่าม

จากนันเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดเกา่แกท่มีคีวามศักดสิทิธมิาก มอีายุกวา่ 300 ปีตังอยู่ในเขต Shatin วัดแชกง
สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์ถงึบคุคลสําคัญคนหนงึเป็นทหารมชีอืวา่ทา่นแชกง เนืองจากมเีหตกุารณ์จลาจลเกดิขนึในทางภาคใตข้องจนี
และทา่นแชกงไดทํ้าวรีะประวัตไิว ้ทําใหค้นทัวไปยกย่องและคนจนีมคีวามเชอืถอืวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากทา่นแชกง
จะประสบผลสําเร็จในทกุประการ
แลว้จะตอ้งไปหมุนกังหันนําโชคทตัีงอยู่ในวัดเพอืจะไดห้มุนเวยีนชวีติของเราและครอบครัวใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ดา้นหนา้ทกีารงาน โชคลาภ
ยศศักด ิและถา้หากคนทดีวงไม่ดมีเีคราะหร์า้ยก็ถอืวา่เป็นการชว่ยหมุนปัดเป่าเอาสงิรา้ยและไม่ดอีอกไปใหห้มด ในองคก์ังหันนําโชคม ี4 ใบพัด
คอืพร 4 ประการ คอื สขุภาพร่างกายแข็งแรง, เดนิทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงนิทองไหลมาเทมา ในทกุๆวันท ี2
ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนีชาวฮ่องกงและนักธรุกจิจะมาวัดนีเพอืถวายกังหันลมเพราะเชอืวา่กังหันจะชว่ยพัดพาสงิชวัรา้ยและโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและนําพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมโรงงานทมีชีอืเสยีงในเรืองการออกแบบเครืองประดับรา้น Jewelry Factory 

จากนันนําทา่นสู ่ศนูยห์ยกและสมุนไพร ชมวธิกีารเลอืกซอืหยกแทห้รือหยกเทยีม
และเลอืกซอืสมุนไพรทไีดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮ่องกง



เดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Kwun Yum Temple Hong Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึในฮ่องกง
ขอพรเจา้แม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอมิท ีHung HomKwun Yum Temple
เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกงสรา้งตังแตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็ก แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอมิทชีาวฮ่องกงนับถอืมาก
แทบทกุวันจะมคีนมาบชูาขอพรกันแน่นวัด ถา้ใครทชีอบเสยีงเซยีมซเีขาบอกวา่ทนีีแม่นมากทพีเิศษกวา่นัน
นอกจากสกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอังเปาจากเจา้แม่กวนอมิอกีดว้ย 

จากนันใหท้า่นมคีวามสขุกับการเดนิเทยีวสมัผัสกับแหลง่ชอ้ปปิงไม่วา่จะเป็นย่านขายสนิคา้ ยา่นจมิซาจุย่ หรือศนูยก์ารคา้ตา่ง  ๆเชน่ HARBOUR
CITY หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึย่าน Tsim Sha Tsui ทมีรีา้นคา้แบรนดดั์งกวา่ 700 รา้น รา้นอาหารอกีเกอืบ 50 รา้น
ทขีาชอ้ปพลาดไม่ได ้ชอ้ปปิงทฮี่องกง กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิMARK&SPENSER, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO,
BALLY, G2000 เป็นตน้ หรือชอ้ปปิงท ีDUTY FREE รา้นคา้ปลอดภาษี กับสนิคา้ทมี ีชอืเสยีงจากทัวทกุมุมโลก

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง**

ทพีกั
Panda Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ฮอ่งกง - หาดรพีลสัเบย ์- จดุชมววิวคิตอเรยีพคี - ฮอ่งกง(สนามบนิฮอ่งกง) - กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร แบบตมิซํา

นําทา่นชมววิทวิทัศนข์องเกาะฮ่องกงบรเิวณยอดเขา The Peak หรือ วคิตอเรยี พคี (Victoria Peak) ถ่ายรูปคูก่ับววิทวิทัศนข์องตกึสงู
บนเกาะฮ่องกง จดุชมววิทสีงูทสีดุ และสวยทสีดุของฮ่องกงสมัผัสบรรยากาศสดชนื
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลนูไดทั้งเกาะอย่างชดัเจน เป็นจดุชมววิ ชมไฟตกึสงูในฮ่องกง ยอดเขาทสีงู 552
เมตรจากระดับน ้าํทะเล ตังอยู่ในเกาะฮ่องกง ทดีา้นบนของ The Peak มอีาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครงึวงกลมสงู 7 ชนั 

ภายในอาคารม ีพพิธิภณัฑห์ุน่ขผึงึมาดามทสุโซ ่(Madame Tussauds) หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร
และรา้นขายของทรีะลกึหลายรา้นจะเป็นหา้ง รา้นขายของฝาก รา้นขายของ Brand name เป็นแหลง่ชอปปิงทสีงูทสีดุในฮ่องกง

จากนันนําทา่นนมัสการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ และ เทพเจา้แหง่โชคลาภ ณ ชายหาดรพีลัสเ์บย ์สรา้งขนึในปี ค.ศ.1993
ในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมาสกัการะบชูา ขอพรจากเจา้แม่กวนอมิเจา้แม่ทับทมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลกูทเีชอืกันวา่ถา้ใครมาขอก็มักสมหวังทกุครังไป

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร พรอ้มกันทจีดุนัดพบ เดนิทางสู ่สนามบนิฮอ่งกง

19.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิคารเ์ธย่แ์ปซฟิิค (Cathay Pacific) เทยีวบนิท ีCX703

21.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรฮ์อ่งกง
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี22 สงิหาคม 2562 เวลา 11:53 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฮ์อ่งกง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า(3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี
• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เอมเิรตส ์Economy class 30 กโิล / เอมเิรตส ์Business class 40 กโิล /
ฮอ่งกงแอรไ์ลน ์20 กโิล / คาเธย่แ์ปซฟิิค 30 กโิล/ แอรม์าเกา๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3 %

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด,
คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ตลอดทรปิ

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ เนอืงจากสายการบนิแอรม์าเกา๊
ไมส่ามารถทําการ REFUND ได ้

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

เงอืนไขอนืๆ

• ชําระเงนิมดัจาํคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิคา่ทัวรแ์ลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุฮอ่งกงดอลลาร์
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