
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะฮอ่งกง – สกัการะเจา้แมก่วนอมิ – ชมเขาวคิตอเรยีพคี – ขา้มสะพานตอ่อายทุีร่พีลสัเบย ์
น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ – นาธาน จมิซาจุย่ 
นมสัการวดัหวงัตา้เซยีนขอพรดา้นสขุภาพ – ชมความสวยงามของวดัชหิลนิ 

ขอพรดา้นโชคลาภ ธุรกจิการงาน การเงนิ ณ วดัแชกงมวิ – ชมถนน Avenue of Star  

พเิศษสดุ!!  น ัง่ PEAK TRAM ชมววิเกาะฮอ่งกง 
 

โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิศรีลงักนัแอรไ์ลน ์  
 
วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง                                                                                           (- /-/-) 

11.00 น.       พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูสินามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4  ประต ู9  เคานเ์ตอร ์ S สายการบนิ 

ศรลีังกนัแอรไ์ลน ์SriLankan Airline โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

13.20 น.       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ UL 422  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 สายการบนิศรลีังกนัแอรไ์ลน ์มจีอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง ทีน่ั่ง 2-3-2 

17.10 น.       ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

ใหท้า่นออก “ Exit  A”   จากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ 

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่ Mongkok Ladies Market   

นําเขา้สูท่ ีพ่กั  Newton Place Hotel  หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง  พระใหญล่นัเตา+กระเชา้นองปิง 360 – วดัแชกงหมวิ – วดัชหิลนิ – วดัหวงัตา้เซยีน    
                     - Avenue of Star                                                                    (เชา้/กลางวนั / -)     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ติม่ซํา ณ ภตัตาคาร 

                     จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลันเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะ 

                     ฮอ่งกงและเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง...นําทา่นน่ัง  



 
กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุในโลก จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิง 

ในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้มทวิทัศนร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา  

พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ 

เหนอืระดับน้ําทะเล 371 เมตร อสิระใหท้า่นนมสัการ  

พระใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   หลังอาหารจากนัน้ นําทา่น 

นมสัการ เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุ 

ของฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและพบกบัผูค้น 

มากมายทีนํ่าธปูและของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆตัง้แตเ่รือ่งความรักไป 

จนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ นําทา่นสูว่ัดชหิลนิ เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

และพระโพธสิตัว ์ทีแ่หง่นีไ้ด ้สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์ัง  

ภายในมสีระบวัอนังดงาม   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแชกง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนาม  

“วดัแชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนั น่ันเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคล  

(อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
                     จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทา่นชม Avenue of Star ทา่นจะได ้

                        พบกบัรอยประทับมอืของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นแรง 

                        บนัดาลใจของโลกฮอลลวีดูตะวันออกอาท ิฉีเคอะ,  

                  เหลยีงเฉาเหวย่, จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ีมเิชล โหยว่ ยงัไมร่วมถงึ 

คนดังอืน่ ๆ ทีไ่ดป้ระทับรอยมอืลงบนพืน้ซเีมนต ์ นําทา่นชม  A Symphony of Lights ความ

มหัศจรรยเ์ริม่ตน้ใน เวลา 20.00 น. ทกุคํ่าคนื  การแสดงมลัตมิเีดยีสดุยอดตระการตาทีไ่ดรั้บการบนัทกึ

ในกนิเนสบุค๊วา่เป็นการแสดงแสงและเสยีงถาวรทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก ครอบคลมุพืน้ทีอ่าคารตกึระฟ้า

สําคัญตา่ง ๆ ทีต่ัง้อยูส่องฟากฝ่ังของอา่ววคิตอเรยี โดยบนดาดฟ้าของตกึเหลา่นี ้ประดับไปดว้ยแสงไฟ 

ซึง่เพยีงกดสวติชก์็จะสอ่งแสงสวา่งตระการตาเป็นสตีา่งๆแสดงใหเ้ห็นถงึบรรยากาศอนัคกึคักของ

ฮอ่งกง    

   นําเขา้สูท่ ีพ่กั  Newton Place Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม    ฮอ่งกง – วคิตอเรยีพคี – รพีลสัเบย ์– ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่ – กรงุเทพฯ     
                                                                                                               (เชา้/กลางวนั / -)     
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ติม่ซํา หลังอาหารนําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  PEAK หนึง่ใน

แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม นําทา่นสู ่สถานพีคีแทรม เพือ่

โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 กม.สงูประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ําทะเล ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะ 

ไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทัศนยีภาพของเกาะฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงู 

ระฟ้าและอาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลักฮวงจุย้จากนัน้ นําทา่นสู ่อา่ววคิตอเรยีทีม่ ี

ชือ่เสยีงระดับโลก และตกึระฟ้าทีพุ่ง่ทะยานขึน้สงูตัดกบัแนวเขาเขยีวขจอีนัแสน 

สวยงาม  นําทา่นสูห่าดทราย REPULSE  BAY  หาดทรายรปูจันทรเ์สีย้วแหง่นี ้

สวยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากใน การถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่ง ม ี

รปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยู่

ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมสัการขอพรจาก เจา้แมก่วนอมิ  และเทพเจา้

แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคลขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้ จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี  นํา

ทา่นเยีย่มชมโรงงาน จวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่มยอด 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่น จมิซาจุย่  มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่ มรีา้นขายของทัง้เครือ่ง 

                     หนัง,เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ,กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ย 



 
                     และตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายม ีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่ OCEAN  

                       TERMINAL  ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่ สามารถเดนิทะล ุ

                     ถงึกนัได ้  จนไดเ้วลาอนัสมควร  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชค็ลัปกอ๊ก นําทกุทา่นเชค็อนิ 

18.20 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL 423 

20.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจาก
เดนิทาง 

จํานวน
ทีร่บั ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

18 ม.ค.57 20 ม.ค.57 20 17,900 16,900 15,900 4,500 

25 ม.ค.57 27 ม.ค.57 20 17,900 16,900 15,900 4,500 

1 ก.พ.57 3 ก.พ.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

13 ก.พ.57 15 ก.พ.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

22 ก.พ.57 24 ก.พ.57 20 17,900 16,900 15,900 4,500 

8 ม.ีค.57 10 ม.ีค.57 20 17,900 16,900 15,900 5,000 

15 ม.ีค.57 17 ม.ีค.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

22 ม.ีค.57 24 ม.ีค.57 20 16,900 15,900 14,900 5,000 

29 ม.ีค.57 31 ม.ีค.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

5 เม.ย.57 7 เม.ย.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

10 เม.ย.57 12 เม.ย.57 20 19,900 18,900 17,900 5,500 

12 เม.ย.57 14 เม.ย.57 20 19,900 18,900 17,900 5,500 

19 เม.ย.57 21 เม.ย.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

26 เม.ย.57 28 เม.ย.57 20 18,900 17,900 16,900 5,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 
- ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตามรายการ 
- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
- คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  



 
- ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

,ซกัรดีคา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การ
จลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ อัตราวนัละ 30 ดอลลา่รฮ์อ่งกง/วนั/คน 
- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรอ์ัตราวนัละ 10 ดอลลา่รฮ์อ่งกง/วนั/คน 
หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่)  

การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเท◌ีย่ว

ดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่ว

จะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวร ์

โรงแรม และตารางการบนิดังกลา่วขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

- สํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท หากยงัไมช่ําระคา่มดัจําถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิสํ์าหรับผูท้ีว่า่งมดัจํากอ่น สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

- จํานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า ผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีผู่ ้

เดนิทาง(บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป)ไมค่รบ 15 ทา่น 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 

   เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ และการยกเลกิ 
กรณุาศกึษารายละเอยีด 9 ขอ้นี ้เง ือ่นไขการบรกิารกอ่นทําการจองทวัรเ์พือ่ประโยชนข์องทา่น 

1.กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท 

2.สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย 

   อตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

           3.กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 

  4.กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50% 

          5. ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด  ๆ

ทัง้สิน้ 

          6.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 

จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ 

  7. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยและทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ใหเ้มือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้ 

    มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทัง้หมด 

  8.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ 

    เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง 

   บรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจาก 

   การยกเลกิของทา่น 

 9.คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 

   รว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

 



 
- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล 

หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับใน

เงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
• เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว

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

• กรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

• โรงแรมฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรัต ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

ออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

 

                                            ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ  ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการ

บนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการ

ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 

 

 


