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เกาะฮอ่งกง – สกัการะเจา้แมก่วนอมิ – ขา้มสะพานตอ่อายทุีร่พีลสัเบย ์
น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ – นาธาน จมิซาจุย่ 

สนกุสนานเต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ทีฮ่อ่งกงดสินยีแ์ลนด ์– ชมถนน Avenue of Star 

 
 
 
  
 
 
 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน์  

 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฮอ่งกง – Avenue of Star - Mongkok Ladies Market                                   (- /-/D)                           

10.30 น.       พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูสินามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4  ประต ู9  เคานเ์ตอร ์  S สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์

SriLankan Airline โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

13.15 น.       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ UL 890  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์เครือ่งแอรบ์สั A330 มจีอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง ทีน่ั่ง 2-4-2 

16.55 น.       ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่นออก “ Exit  B”   

คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นชม Avenue of Star ทา่นจะไดพ้บกบัรอยประทบัมอืของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีง

และเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีดูตะวนัออก อาท ิฉเีคอะ,เหลยีงเฉาเหวย่, 

จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ีมเิชล โหยว่ ยังไมร่วมถงึคนดงัอืน่ ๆ ทีไ่ดป้ระทบัรอยมอืลงบน

พืน้ซเีมนต์ (ปิดปรับปรุงวนัที ่8 ต.ค.  2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and 

“Starry Gallery” ภายในวนัที ่15 พ.ย. 2559) จากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ 
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ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่  Mongkok Ladies Market  น าเขา้สูท่ ีพ่กั  Newton Place Hotel  หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  กระเชา้นองปิง - ดสินยีแ์ลนด ์                                                  (เชา้/กลางวนั/-)     

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ติม่ซ า ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้  นําทา่นน่ัง กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุในโลก จากตงุชงุ

สูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 

องศาของเกาะลันเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้น

นองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร อสิระให ้

ทา่นนมสัการ  พระใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่

ลนัเตา   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ฮอ่งกง ดสีนยีแ์ลนด์ อาณาจักร

แหง่จนิตนาการนีป้ระกอบดว้ยพืน้ที ่4 สว่น ไดแ้ก ่เมนสตรที-ยเูอสเอ , แอดเวนเจอรแ์ลนด ์, แฟนตาซี

แลนด ์และทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ซึง่แตล่ะแหง่ตา่งมจีดุเดน่ความพเิศษเฉพาะตัว ทอ่งอเมรกิาฉบบัยอ่สว่น

อยา่งมชีวีติชวีาทีถ่นนเมนสตรที พรอ้มดว้ยทาวนส์แควร ์รา้นคา้น่ารัก ๆ และหอสงัเกตการณ์วคิตอเรยี 

หรอืจะแวะเขา้ไปชมโลกของเด็กนอ้ยทีน่่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาตริอ้งเพลงและรา่ยรําโดยจําลองการ

แตง่กายชดุประจําชาตจิากทั่วทกุมมุโลกใน  สมอลเวลิด์  ผจญภยักบัการลอ่งเรอืทอ่งป่าทีเ่ต็มไปดว้ย

สงิสาราสตัวต์ลอดเสน้ทางและโชวแ์รงระเบดิทีต่ืน่เตน้ เขา้สูอ่าณาจักรแหง่แฟนตาซทีีซ่ ึง่คณุจะไดพ้บ

กบัปราสาทซนิเดอเรลลา และวงดนตรปีระสานเสยีงมคิกีเ้มาส ์พรอ้มดว้ย

เอฟเฟคตเ์คลือ่นไหวตระการตาแบบ 3 มติ ิลัดไปยงัอาณาจัก รของมนุษย์

ตา่งดาวและขา้มเวลาไปยงั ทมูอรโ์รวแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่อนาคตและสิง่ที่

พลาดไมไ่ดค้อื  รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนวา่อยา่ลมืแวะไป

ถา่ยรปูกบัมคิกี ้เปิดฉากความบนัเทงิดว้ยโชวร์ปูแบบใหมแ่กะกลอ่ง ขบวน

พาเหรด “Flights of Fantasy Parade” ตระการตากบัความงดงาม

ของปราสาททีส่ง่ประกายระยบิระยบัในยามเย็นดว้ยผงวเิศษพกิซีด่ัสท ์ของทงิเกอรเ์บลล ์นอกจากนีย้งั

เปิดตัวความสนุกอืน่ๆ อกีมากมากมาย  พรอ้มตอ้นรับแขกคนพเิศษเชน่คณุเพือ่มารว่มเป็นสว่นหนึง่ใน

ประวัตศิาสตรห์นา้สําคัญของฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์(อสิระอาหารเย็น) ไดเ้วลาพอสมควร 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั  Newton Place Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   พคีแทรม-รพีลสัเบย-์เจา้แมก่วนอมิ-หลีห่ยุน่หมุน่-ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่-กรุงเทพฯ             (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ติม่ซ า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้

สูย่อดเขา VICTORIA  PEAK หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจดุชมววิที่

คณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม นําทา่นสู ่สถานพีคีแทรม  เพือ่โดยสารรถรางดว้ย
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ระยะทาง 1.4 กม.สงูประมาณ 400 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทศันยีภาพ

ของเกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลกัฮวงจุย้ นําทา่นสูห่าด

ทราย REPULSE  BAY  หาดทรายรูปจันทร์ เสีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ยทํา

ภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง มรีูปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง 

โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่  กวนอมิ และเทพเจา้

แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล  ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  

กลางวนับรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun  

จากนัน้ นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน  “จวิเวอรร์ ี่” ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม

ยอด และแวะชมโรงงานหยก จากนัน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  นําทา่นสู่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอิม่กบั

การชอ้ปป้ิงยา่ น จมิซาจุย่   มักจะตัง้ตน้กนั ทีส่ถานจีมิซาจุย่  มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง ,เครือ่งกฬีา , 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  ,กลอ้งถา่ยรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้น

มากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่  OCEAN TERMINAL  ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้

เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่ สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้จนไดเ้วลาอนัสมควร  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

เชค็ลปักอ๊ก นําทกุทา่นเชค็อนิ 

18.05 น. เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ  SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL 891 

20.05 น. ถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

..................................... Enjoy Hongkong Tour ......................................  

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ฮอ่งกง ดิสนียแ์ลนด ์นองปิง 3 วนั  

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

7 พ.ค.59 9 พ.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

14 พ.ค.59 16 พ.ค.59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

21 พ.ค.59 23 พ.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

28 พ.ค.59 30 พ.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

4 มิ.ย.59 6 มิ.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

11 มิ.ย.59 13 มิ.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

18 มิ.ย.59 20 มิ.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

25 มิ.ย.59 27 มิ.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

2 ก.ค.59 4 ก.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

9 ก.ค.59 11 ก.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

16 ก.ค.59 18 ก.ค.59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

23 ก.ค.59 25 ก.ค.59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 
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30 ก.ค.59 1 ส.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

6 ส.ค.59 8 ส.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

11 ส.ค.59 13 ส.ค.59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

20 ส.ค.59 22 ส.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

27 ส.ค.59 29 ส.ค.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

3 ก.ย.59 5 ก.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

10 ก.ย.59 12 ก.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

17 ก.ย.59 19 ก.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

24 ก.ย.59 26 ก.ย.59 21 18,900 18,900 17,900 5,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิม่ 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดี ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 40ดอลล่ารฮ์อ่งกง/วนั/ลูกทวัร1์ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ)  

หมายเหต(ุกรุณาอา่นรายละเอยีดดว้ยค่ะ)  

 การท่องเที่ยวประเทศจนีนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว   คอื รา้น

ชา รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ***ซึ่งจะใชเ้วลาประมาณ 60 นาท ี- 90 นาท ีซึ่งไม่มีการบงัคบั

ใหท่้านซื้อ ซื้อหรอืไม่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดใดทัง้สิ้นหากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้ง
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จา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้***รายการทวัรโ์รงแรม และตารางการ

บนิดงักล่าวขา้งตน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระเงนิเตม็จาํนวนทนัท ีเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่พเิศษ มิฉะนั้นถอืว่าท่าน

ยกเลกิการ 

  เดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

   3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ใน 

       กรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

    4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม  

       จาํนวนทีบ่รษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 2 หนา้ และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้

จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอื

ไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้หากไม่มัน่ใจกรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ  (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
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- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
- กรณีทีท่า่นมกีารบนิตอ่ไฟลภ์ายในประเทศ กรุณาตดิตอ่สอบถามกบัทางทวัรก์อ่นการออกตัว๋ทกุครัง้ หากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

หรอืมคีา่ใชจ้า่ยใดๆเกดิขึน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้  

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพั่ก 

 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว( Single)และหอ้งคู่

(Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น(Triple Room)หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

 โรงแรมฮอ่งกงมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกระทดัรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนัน้ๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  

                                              ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั  ทา่นจะตอ้ง

ชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด

ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้

(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง  ** 


