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วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง – ชอ้ปป้ิง - ถนนสายดารา – Symphony Of light 

ก าหนดการเดินทาง :  5 - 7 ธนัวาคม  2557 
 

 

 

05.30 น.  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 (ประตูทางเขา้ที่ 8) บริเวณเคาน์เตอร ์M สายการบนิ 

CATHAY PACIFIC โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอาํนวยความสะดวก 

08.25 น.  ออกเดนิทางสู่ ฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ฟซิฟิค เที่ยวบนิที่ CX 700  

(บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) 

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ CHECK LAP KOK  สนามบนิแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึง่อดตีเคยเป็นส่วนหนึ่งใน เครอืจกัรภพ และไดส่้งกลบั

คนืสู่ประเทศจนีเมือ่ปี ค.ศ. 1997 ปจัจบุนัไดก้ลายเป็นเขตปกครองพเิศษของจนี มขีนาดพื้นทีไ่ม่ใหญ่โตนกั แต่มคีวามหลากหลาย มี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานทีน่่าสนใจ ขณะเดยีวกนัก็แฝงไวซ้ึง่ความทนัสมยั และวถิชีวีติทีม่สีสีนั จงึไดร้บัการขนานนามว่า เป็นเสน่ห ์

แห่งตะวนัออก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตา สถานี Tung Chung โดยรถโคช๊เพือ่ขึ้น กระเชา้

ลอยฟ้า หนองปิง 360 (Ngong Ping 360) เปลีย่นบรรยากาศชมทศันียภาพอนังดงามระหว่างเดนิทางจากทีสู่ง อกีท ัง้ยงัสามารถชื่น

ชมพระใหญ่ พระพทุธรูปนัง่ปรางสมาธทิองสมัฤทธิ์กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกจากกระเชา้ เมือ่ลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการ

พระใหญ่ไดท้ีว่ดัโป่หลนิ จากนัน้อสิระใหท้่านไดส้มัผสักบัหมู่บา้นวฒันธรรมนองปิง    เทีย่วชม รา้นคา้ รา้น อาหาร การแสดง

กลางแจง้มากมาย ทีส่ามารถผสมผสานระหว่างความเจรญิและวฒันธรรมด ัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเดนิชมและถ่ายภาพได ้
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่1) 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ณ  ซิตี้ เกท เอา้ทเ์ลต็ ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ที ่รวบรวมรา้นคา้แบรนดด์งัท ัง้หลายไม่ว่าจะเป็น Esprit, 

Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลดราคามาก ถงึ 70% 

 จากนัน้เดนิทางขา้มสะพานชงิหม่า สะพานสองช ัน้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกมคีวามยาท ัง้หมด 2.2 กโิลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบนิกบั

ตวัเมอืง ตวัสะพานช ัน้บนจะเป็นทางใหร้ถยนตว์ิง่ ส่วนช ัน้ลา่งเป็นเสน้ทางของ เอม็ทอีาร(์MTR) กบั แอรพ์อรต์ เอก็เพรส เทรนส์

(Airport Express Trains)สะพานชงิหม่านี้ไดถ้กูคดัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องคู่รกัท ัว่โลก  

ค า่  บริการอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่2) 

 จากนัน้ใหท้่านไดเ้ดนิเลน่เก็บภาพประทบัใจยามคํา่คนืของฮ่องกง สู่ ถนนสายดารา(Avenue of Stars) สถานที ่ราํลกึ

ถงึอจัฉรยิบคุคลทีม่คีุณูปการต่ออตุสาหกรรมภาพยนตรข์องฮ่องกง ท่านจะได ้

ชมลายพมิพม์อืดารา   แผ่นหนิจารกึชื่อบคุคลทีม่ชีื่อเสยีงและประวตัศิาสตรท์ี่

สาํคญัของวงการภาพยนตร ์รวมไปถงึรา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกบั

ภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ รูปปัน้จาํลองรางวลัภาพยนตรฮ่์องกง และประตมิากรรม

ขนาดเท่าคนจรงิของบรูซ ล ีดาราหนงักงัฟูผูเ้ป็นตาํนาน  

20.00 น.  ท่านจะไดช้มความมหศัจรรยก์ารแสดงมลัตมิเีดยี Symphony Of Light สุด

ยอดตระการตาทีไ่ดร้บัการบนัทกึ ในกนิเนสบุค๊ว่าเป็นการแสดงแสง และเสยีง

ถาวรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกครอบคลมุพื้นทีอ่าคารตสึาํคญัต่าง ๆทีต่ ัง้อยู่สอง

ฟากฝัง่ของอ่าววคิตอเรยีโดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี้ จะประดบัประดาดว้ยแสงไฟ แสดงใหเ้หน็ถงึบรรยากาศอนัคกึคกัของฮ่องกง  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบี

ซาลาเปา  อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรตน้ตาํหรบักวางตุง้แท ้   (ม้ือที่3) จากนัน้เดนิทางสู่ 

ฮอ่งกงดีสนียแ์ลนด์  อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่แห่งใหม่ลา่สุดของโลก “ฮ่องกงดสินียแ์ลนด์ ” 

ท่านจะ ไดส้นุกกบัสวนสนุกดสีนีย ์เตม็วนัอย่างจใุจและคุม้ค่า ฟรเีครื่องเลน่ทกุชนิด   ท่า นจะไดพ้บ

กบัเครื่องเลน่อนัทนัสมยัและสุดสนุกทีสุ่ดแห่งใหม่ของโลก ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN 

STREET USA ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟ

ไอนํา้โบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ ท่านจะพบกบัตวัการต์ูนขวญั  ใจพรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ TOMORROW 

LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเครื่องเลน่แนวโลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN เครื่องเลน่ทีส่นุกสุดๆ  BUZZ 

LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเลน่ทีป่กป้องจกัรวาลยงิต่อสูผู้ ้ รุกรานพรอ้มเก็บคะแนน  ORBITORN เครื่องเลน่ขบั

ยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกบัเมอืงเทพนิยายท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและตวัการต์ูนที่   ท่าน

ชื่นชอบ  อาทเิช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญงินิทรา ซนิเดอเรลา มกิกี้เมาท ์หมพีลูและเพือ่นๆตวัการต์ูน อนัเป็นทีใ่ฝ่ฝนัของทกุคน 

ADVENTURE LAND ดนิแดนแห่งการผจญภยัอนัตืน่เตน้ JUNGLE RIVER CRUISE ลอ่งเรอืในป่าอนัน่าสนุกสนานผจญภยักบั

สตัวป่์าอนัน่าตืน่เตน้นานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทารซ์าน ท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF THE LION 

KING เพลดิเพลนิ กบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของเหลา่ตวัการต์ูนในเรื่องไลออ้นคงิค ์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE 

สนุกกบัการลอ่งแพขา้มสู่เกาะทารซ์าน LIKI TIKIS พบกบัโซนใหม่  Toy Story Land ตืน่ตาตืน่ใจกบัการเขา้สู่โลกของ Toy  

Story ในสวนหลงับา้น ของแอนดสีนุกสุดเหวยีงกบัเครื่องเลน่ใหม่ลา่สุด  RC Racer  รถไฟเหาะแนวดิง่กบัความสูงถ ึง  27 เมตร, 

วนัทีส่อง   ติม่ซ า -ฮ่องกง ดสินีย์แลนด์ -ชอ้ปป้ิง 
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วนัที่สาม ติม่ซ ารสเลิศ – จุดชมวิวอ่าววิคตอเรีย –โรงงานจวิเวอรร์ี่ หาดรีพลัสเ์บย–์ วดัแชกงหมิว – ช้

อปป้ิง – กรุงเทพฯ 

Slinky Dog Zig Zag Spin ยดืหดกบัสปรงิของสลงิกี้ดอ๊ก เพือ่นผูซ้ื้อสตัยข์องวูด๊ดี้ , Toy  Soldier Parachute Drop หวาดเสยีว

กบัการโดดร่มชูชพีทีค่วามสูง 25 เมตร, Toy Soldier Boot Camp ภารกจิสรรหากาํลงัเสรมิ พบกบัเพือ่นๆ ผูน่้ารกัจากภาพยนตร์  

Toy  Story  พรอ้มชม “ ขบวนพาเหรด” Disney Parade จากเหลา่การต์ูนดงัมากมาย อาท ิมกิกี้เมา้ส,์ มนินี_เมา้ส,์  โดนลัดกัส ์,

สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินิทรา, ซลิเดอเรลา, หมพีูล พบกบัโซนใหม่ลา่สดุ บกิ กริซลี่ย ์เมาทเ์ทน่ หบุเขากริซลยีห์มีใหญ่ รถรางตะลยุขุม

ทองแดนเถื่อน    “Runaway Mine Cars” แปลกใหม่ มนัส ์ ไม่เหมอืนใคร คร ัง้แรกกบัโคสเตอรภ์าคพื้นดนิหลากหลายทศิทาง 

รายรอบดว้ยแดนเถือ่นแปลกตา เกาะใหแ้น่น รถรางตะลยุขมุทองวิง่ ขี้น , ลง, หนา้, หลงั...... ไกเซอร ์กลัช  สมัผสัชมุชนเลก็ ที่

ส ัน่สะเทอืนจากขา้งใต ้ดว้ยไกเซอร ์นํา้พรุอ้น ทีพ่วยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดนิ แลว้เยีย่ มช่างตเีหลก็ร่วมสนุกสนานเฮฮา จอ้งหาเพือ่นใหม่ 

เลงใหแ้ม่น แลว้ พ่น ส่าย สายนํา้ จากเครื่องสูบลม!  เพื่อนๆ ใน ไวลด ์เวสต ์พบกบัมกิกี้, มนินี่, ชบิ แอนด ์เดล ในชดุเสื้อผา้น่ารกั 

และเพือ่นใหม่ สอง กรซีลี ่แบร ์หมนีอ้ย โคดา้ และ คไีนย ์

อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้า่นใชเ้วลาใหเ้ตม็ที ่

 จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  อาทเิช่น  ยา่น จมิซาจุย่  ชอ้ปป้ิงสนิคา้อนัมชีื่อเสยีงที่  ยา่นจมิซาจุย่  ซึง่ถอืไดว้่าเป็น 

แหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้นาํของฮ่องกงและของโลก  กบัสนิคา้หลากหลายชนิด อาท ิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence,  

Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  

Feragamo, Bally, G2000 เป็นตน้และสิ้นคา้แบรน

เนมจากทกุมมุโลก ทีน่าํเขา้มาไวท้ีเ่กาะฮ่องกงใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างเพลดิเพลนิ  

 หลงัจากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ถนนคนเดนิ หรอื  

เลด้ี มาเกต็    Market  สถานทีซ่ึง่ขายขา้วของ

เครื่องใชข้องผูห้ญงิและของผูช้าย  ในราคาถกู อาทเิช่น ถนนของกอ๊บป้ีเรยีนแบบแบรนเนมดงัๆท ัว่โลกของฝากสญัญาลกัษณเ์กาะ

ฮ่องกง   เสื้อผา้ ยนีส ์  กระเป๋า รองเทา้ ชดุช ัน้ในสตร ีตุก๊ตา  รวมท ัง้ของพื้นเมอืง   ของใชก้ระจกุกระจกิรวมถงึของทีร่ะลกึและสิ้น

คา้กอ๊ปป้ีแบรนดด์งั 

ค า่  บริการอาหารค า่ที่ภตัตาคาร  (ม้ือที่4) 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั PENTA HOTEL หรือเทยีบเทา่  

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้สไตลช์าวฮ่องกง แบบติ่มซ า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย โจก๊หอมกรุ่น ขนมจบีซาลาเปา  อนัอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุง

รสตามสูตรตน้ตาํหรบักวางตุง้แท ้ (ม้ือที่5) 

จากนัน้เดนิทางสู่ จุดชมววิวคิตอเรีย  ตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันียภาพทีส่วยงาม ทีสุ่ดของฮ่องกง สมัผสับรรยากาศบรสุิทธิ์สด

ชื่น สามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูน 

จากนัน้นาํท่านสู่ อา่วรีพลัสเ์บย ์ซึง่ไดร้บัความนิยมจากคนฮ่องกงเองทีม่าเทีย่วพกัผ่อน ในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเลและที่

น่าสนใจคอืดา้นหนึ่งของอ่าวมวีดัพระพทุธรูปและเทพเจา้ต่างๆก่อสรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตาม

ความเชื่อถอืศรทัธาพระสงักจัจาย บูชาเพือ่ความสุข , เจา้สมทุร เทพเจา้แห่งโชคการงานพระกาฬ

เทพเจา้แห่งความม ัง่ค ัง่เหลอืกนิเหลอืใช ้มเีทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา รวมท ัง้กามเทพทีม่ี

วธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง ขา้มสะพานตอ่อาย ุ ซึง่มคีวามเชื่อว่าเมือ่เดนิขา้มแลว้ก็จะอายุยนื
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เพิม่ขึ้นอกี 3 ปี และอธษิฐานดว้ยการลูบคลาํหนิกอ้นกลมอย่างต ัง้ใจ อสิระท่านสกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ 

นาํท่านเดนิทางสู่ วดัแชกงหมิว หรอื วดักงัหนัลม   Che Kung Temple (車公廟) ถกูกลา่วขานใหเ้ป็นปลายทางของ การ

แกช้ง ตามความเชื่อทีว่่า การหมนุกงัหนักลบัทศิ จะช่วยหมนุชวีติพลกิผนัจากรา้ยกลายเป็นดไีด ้และการเริ่มตน้ปีใหม่ หลงัวนั

ตรุษจนี จะตอ้งมกีารแกเ้คลด็ทีน่ี่ โดย กงัหนัลม จะพาชวีติราบรื่นลอ้ลมและธุ รกจิเงนิทองวิง่

ฉิว เหมอืนกงัหนัลูล่ม ตาํนานของ แชกงหมวิ (หมวิคอืกงัหนั) ศาลสถติของเทพเจา้แชกง ทีม่ ี

ประวตัเิลา่ต่อกนัมาว่า อดตีท่านเป็นนายพลแชกง ในสมยัราชวงศซ่์งของจนี และเป็นนายพล

ทีคุ่ม้ครองใหฮ่้องเตร้าชวงศน์ี้อยู่รอดปลอดภยั และมเีรื่องเลา่ว่า เคยมโีจรสลดั จะยกทพัมา

ปลน้ "หมู่บา้นซ่าถิน่" ลูกบา้นแตกตืน่อพยพขนขา้วของหนีหมด แต่มหีญงิคนหนึ่ง กาํลงัจะพา

ลูกหนีเช่นกนั  ระหว่างทางเธอพบกบัชายชราเคราขาวยาวเฟ้ือย ลกัษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่

เรื่องราวกบัเธอ และชายชราคนนัน้บอกใหห้ญงิคนนัน้กลบัไปยงัหมู่บา้นและพบักงัหนัลม

กระดาษ ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้และเสยีบไวห้นา้หมู่บา้น ต่อมาโจรสลดัก็ยกพลผ่าน

หมู่บา้นนัน้ไป ไม่มกีารปลน้สะดม ชาวบา้นจงึเชื่อกนัว่า ชายชราคนนัน้คอื นายพลแชกง และ

หมู่บา้นนัน้ต่อมา ก็ต ัง้วดักงัหนัลมนี้ เอง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือที6่) 

 จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงโอเช่ียนเทอรมิ์นลั (Ocean Terminal) เป็นย่านชอ้ปป้ิงที่

สาํคญัแห่งหนึ่งของ ฮ่องกง อยู่ใกล ้ๆ  กบัท่าจอดเรอืโอเชี่ยนเทอรม์นิอล ทีม่ตี ัง้แต่ช่วง

ปี 1960 ย่านนี้ มโีรงแรม รา้นคา้ต่างๆ มากมาย และเป็นแหลง่รวมสนิคา้ Brand 

Name ช ัน้นาํทีม่ใีหเ้ลอืกชมและ ชอ้ปมากกว่า 700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO 

ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูที ่Toy's Us  

  หมายเหต ุ:อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดใ้ชช่้วงเวลาใหเ้ตม็ที่กบัฮอ่งกง  

สมควรแก่เวลา  นาํท่านเดนิทางสู่  สนามบนิ CHECK LAP KOK   

22.00 น. อ าลาฮอ่งกง โดยสายการบนิคาเธ่ยแ์ปซิฟิค  เที่ยวบนิที่ CX 709  

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มรบัความประทบัใจ..ไปแสนนาน 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

พกั 2 ท่าน 

ราคาเด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี 

1 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

1 เด็กมีเตียง 

2 ผูใ้หญ่ + 

เด็กไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพิ่ม 

5 - 7 ธนัวาคม 2557 26,900.- 26,900.- 25,900.- 24,900.- 4,500 

อตัราคา่บริการรวมถงึ     

      1.  ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไปกลบั  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

  ( นํา้หนกัสมัภาระท่านละไม่เกนิ  20   กโิลกรมั สายการบนิ  คาเธ่ยแ์ฟซฟิิค : CX ) 

2. ภาษสีนามบนิทกุแห่งตามทีก่าํหนดไวใ้นรายการ 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน ( พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน ) จาํนวน 2 คนื 

4. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ประภยัอบุตัเิหตกุารเดนิทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรณ ์
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อตัราคา่บริการไม่รวมถงึ 

1. ค่าหนงัสอืเดนิทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ  

2. ค่า VAT 7%  หกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% และหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 1% 

3. ค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุ อาทเิช่น เครื่องดืม่  ,ค่าอาหาร ,ค่าโทรศพัท์  , ค่าซกัรดี ฯลฯ 

4. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ คนละ  60 เหรียญ  เป็นเงนิไทยประมาณ 250 บาท/คน 

เอกสารในการเดินทาง 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้าน เหลอือยูไ่ม่ต า่กวา่ 6 เดือน  และ ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราตรวจคนเขา้เมอืง 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองคร ัง้แรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรอืท ัง้หมด ส่วนทีเ่หลอืชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั  

2. เนื่องจากราคานี้ เป็นราคาโปรโมช ัน่ ต ัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื           เปลีย่นแปลง

การเดนิทางใด ๆ ท ัง้สิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท ัง้สิ้นและทางบรษิทัจะเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 HKD / คน  /วนั 

4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

หมายเหต ุ

 คณะ15 ท่านขึ้นไปออกเดนิทาง ( มหีวัหนา้ทวัร ์) 

 คณะ10 ท่านออกเดนิทาง ( ไม่มหีวัหนา้ทวัร ์) 

 


