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ฮ่องกง นองปิง ไหวพ้ระ 5 วดัดงั บิน UL 

ถูกและดีเร่ิมตน้เพียง 16,900.- 

พิเศษ!! เมนูพิเศษ อาหารทะเล Lei Yue Mun 

ฟรี!! นั่งรถรางขึน้ Peak Tram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาะฮอ่งกง– สกัการะเจา้แมก่วนอมิ–ขา้มสะพานตอ่อายทุีร่พีลสัเบย ์
น ัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ– นาธานจมิซาจุย่ 
นมสัการวดัหวงัตา้เซยีนขอพรดา้นสขุภาพ– ชมความสวยงามของวดัชหิลนิ 

ขอพรดา้นโชคลาภ ธุรกจิการงาน การเงนิ ณ วดัแชกงมวิ–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 สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน์

SriLankan Airline โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

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

 สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลนเ์ครือ่งแอรบ์สั A330 มจีอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ั่ง ทีน่ั่ง 2-4-2 

16.55 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kokหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่นออก “ Exit  B”   

คํา่  บรกิารอาหารเย็นณภัตตาคาร 

นําทา่นชมAvenue of Star ทา่นจะไดพ้บกบัรอยประทบัมอืของบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีง

และเป็นแรงบนัดาลใจของโลกฮอลลวีดูตะวนัออก อาท ิฉเีคอะ,เหลยีงเฉาเหวย่, 

จางมา่นอวี,้ เจ็ท ล,ีมเิชลโหยว่ ยังไมร่วมถงึคนดงัอืน่ ๆ ทีไ่ดป้ระทบัรอยมอืลงบน
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พืน้ซเีมนต(์ปิดปรับปรุงวนัที ่8 ต.ค. 2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and “Starry Gallery” ภายในวนัที ่15 

พ.ย. 2559)จากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ 

ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่อกีหนึง่แหง่Mongkok Ladies Marketน าเขา้สูท่ ีพ่กั Newton Place Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   กระเชา้นองปิง-City Gate Outlets-วดัแชกงหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน-วดัชหิลนิ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  นําทา่นน่ังกระเชา้ Ngong ping 360ทีย่าวทีส่ดุในโลก จากตงุชงุสูท่ีร่าบนองปิงในเวลา 25 นาท ีทา่นจะไดช้ม

ทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณ

ของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนอืระดบัน้ําทะเล 371 เมตร 

อสิระใหท้า่นนมัสการ พระใหญว่ดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญ่

ลนัเตา 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  อสิระทกุทา่นที่ City Gate Outletแหลง่รวมเสือ้ผา้แบรนดเ์นม หา้ง  

OUTLETS ขนาดใหญบ่นเกาะลนัเตา หา่งจากสนามบนินานาชาตฮิอ่งกงเพยีง 10 นาท ีตัง้อยูบ่รเิวณสถานรีถไฟ

ใตด้นิตงชงมเีสือ้ผา้แบรนดช์ัน้นํามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทัง้เครือ่งประดบั เสือ้ผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของ

ตกแตง่บา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทัง้บรเิวณ ชัน้ 1 ยังเป็น Fast Food ชือ่ดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอืน่ๆอกี

มากมาย ชัน้ใตด้นิยังม ี Supermarket มรีายการใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาไมว่า่จะเป็น อาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้วของ

เครือ่งใช ้และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทาน

มากถงึ 17 รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลศิ ชัน้บนสดุของหา้งยังมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หน่ั้งจบิน่ังพักใหห้ายเหนือ่ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัแชกง  หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “วดัแชกงห

มวิ” หรอืวดักงัหนั น่ันเอง นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลนําทา่นนมัสการเทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน  หนึง่ใน

วดัทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บ

และพบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปูและของมาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆตัง้แต่

เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจินําทา่นสู่ วดัชหิลนิ  เพือ่

นมัสการเจา้แมก่วนอมิและพระโพธสิตัว ์ทีแ่หง่นีไ้ด  ้สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถ์ัง ภายในมี

สระบวัอนังดงาม (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

จากน ัน้ น าเขา้สูท่ ีพ่กั  Newton Place Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ติม่ซ า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนําทา่นเทีย่วเกาะฮอ่งกงขึน้สูย่อดเขา VICTORIA  PEAKหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็น

จดุชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม นําทา่นสู ่สถานพีคีแทรม เพือ่โดยสารรถรางดว้ยระยะทาง 1.4 

กม.สงูประมาณ 400 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัทศันยีภาพของเกาะ

ฮอ่งกงและฝ่ังเกาลนูซึง่เต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้าและอาคารตา่งๆทีส่รา้งตามหลกัฮวงจุย้ นําทา่นสูห่าดทราย 
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REPULSE  BAY  หาดทรายรูปจันทร์ เสีย้วแหง่นีส้วยทสีดุแหง่หนึง่ และยังใช ้

เป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปัน้ของเจา้แมก่วนอมิและเจา้

แมท่นิโหว่ซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเดน่อยูท่า่มกลางสวน

สวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิ และเทพ

เจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้

จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun 

จากนัน้ นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน“จวิเวอรร์ ี”่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอนัดบัเยีย่ม ยอดและแวะชม

โรงงานหยกจากนัน้ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) นําทา่นสู่ถนนนาธาน ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง

ยา่น จมิซาจุย่มักจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่มรีา้นขายของทัง้เครือ่งหนัง ,เครือ่งกฬีา , เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  ,กลอ้ง

ถา่ยรูปฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี SHOPPING 

COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่OCEAN TERMINAL ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่ม

ตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ จนไดเ้วลาอนัสมควร  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชค็ลปักอ๊ก นําทกุทา่น

เชค็อนิ 

18.05 น. เหริฟ้ากลบัทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ SriLankan Airlines เทีย่วบนิที ่UL 891 

20.05 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา ฮอ่งกง ไหวพ้ระวดัดงั หลี่หยุ่นหมุ่น พคีแทรม 3 วนั  

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

3 ธ.ค. 59  5 ธ.ค. 59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

10 ธ.ค. 59  12 ธ.ค. 59 21 19,900 19,900 18,900 5,000 

31 ธ.ค. 59  2 ม.ค. 60 21 21,900 21,900 20,900 5,000 

07 ม.ค.60 09 ม.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

14 ม.ค.60 16 ม.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

21 ม.ค.60 23 ม.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

28 ม.ค.60 30 ม.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

11 ก.พ.60 13 ก.พ.60 20 17,900 17,900 15,900 5,500 

18 ก.พ.60 20 ก.พ.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

25 ก.พ.60 27 ก.พ.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

04 มี.ค.60 06 มี.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

11 มี.ค.60 13 มี.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

18 มี.ค.60 20 มี.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 
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25 มี.ค.60 27 มี.ค.60 20 16,900 16,900 14,900 5,000 

อัตราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

- ทีพั่กโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่วตามรายการ 

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

- ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร์

,ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ในอัตราวนัละ 40ดอลลา่รฮ์อ่งกง/วนั/ลกูทัวร1์ทา่น

(บังคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน้ําใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่

บังคับทปิคะ่) 

หมายเหต(ุกรณุาอา่นรายละเอยีดดว้ยคะ่) 

การทอ่งเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลเพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว  คอื รา้นชา รา้นหยก รา้นบัวหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ ี***ซึง่จะใชเ้วลา

ประมาณ 60 นาท ี- 90 นาท ีซึง่ไมม่กีารบังคับใหท้า่นซือ้ ซือ้หรอืไมข่ ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบังคับใดใดทัง้ส ิน้หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอ

ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้***รายการทัวรโ์รงแรม และตารางการบนิดังกลา่ว

ขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสลับสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ั่ง 

1.กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิเต็มจํานวนทันท ีเนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่

พเิศษมฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการ 

  เดนิทางโดยอัตโนมัต(ิชว่งเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
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2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจําใหทั้ง้หมด 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์  

  2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมัดจําทัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิใน 

       กรณีเจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

  4.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตาม 

       จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะ 

        เดยีวกัน บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

     5. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้ และ

บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้หากไมม่ั่นใจกรณุาสอบถาม

กับเจา้หนา้ที)่ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภัุยพบิัตทิางธรรมชาติ

(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมา

จา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
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- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

- กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมด 

- กรณีทีท่า่นมกีารบนิตอ่ไฟลภ์ายในประเทศ กรณุาตดิตอ่สอบถามกับทางทัวรก์อ่นการออกตั๋วทกุครัง้ หากมี

การเปลีย่นแปลงใดๆ หรอืมคีา่ใชจ้า่ยใดๆเกดิขึน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพั่ก 

 เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว

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

ตดิกัน 

 กรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิTrade Fair)เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมฮอ่งกงมลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมขีนาดกระทัดรัต ซึง่ข ึน้อยูก่ับ

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกันดว้ย 

    ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลับ  ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของ

กรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนดซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณี

ยกเลกิการเดนิทางและไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

 

** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง**  


