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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมิู)-ฮ่องกง-ช้อปป้ิง ณ เลดี ้มารเ์ก็ต 
10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์

เชค็อนิสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
13.45 น. ออกเดินทางสู ่เขตบริหารพเิศษฮ่องกง โดยสายการบนิ EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 

*** น าท่านโดยสารเครื่องบินรุน่ A-380 เครื่องบินล  าใหญ่ท่ีสดุ ท่ีสามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 800 ท่าน/ล า อีกทัง้ยงัสายการบินยงั
ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินท่ีดท่ีีสดุอีกดว้ย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเชก็แลปก๊อก ตัง้อยูใ่นเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิดใหบ้รกิาร
ในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก...หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าเดินทางเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ไกดท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัท่านท่ีประตทูางออกของสนามบิน 
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เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร *เมนูห่านยา่งฮ่องกง* 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ เลดี ้ มารเ์ก็ต เป็นตลาดถนนคนเดินสไตล ์Night Market ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้จ  าพวกกระเป๋า, 

เครื่องประดบั, ของเลน่, เครื่องส  าอาง และของแตง่บา้นเลก็ๆ นอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆ 

 พักทีโ่รงแรม ICLUB MONG KOK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คนื) 
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 2 เลือกซือ้ทวัรฮ่์องกง ดสินียแ์ลนด ์หรือ อิสระช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
 ท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร ์ ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์ (ค่าเขา้ชม พร้อมท้ังเล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จ ากัดท่านละ 

3,000 บาท // แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 3 วัน *ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง ไกด ์และหัวหน้าทัวรแ์นะน าการเดินทาง*) 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่Hong Kong Disneyland สวนสนกุจะถกูแบ่งเป็น 7 สว่น ใหท้่านไดส้มัผสักบัความมหศัจรรยอ์ยา่ง
แทจ้ริง 

 - โซนเมนสตรีท ยู เอส เอ จดุเริ่มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีถนนแกสลิทอนั
แสนสวยของสหรฐัอเมริกา ท่ีคณุจะตอ้งประทบัใจรว่มเตน้ร  า และรอ้งเพลงไปกบัขบวนพาเหรด ชมเพ่ือนชาวดีสนียท่ี์
โปรดปรานอย่าง มิกกีเ้มาส,์ มินน่ีเมา้ส,์ โดนลัดั๊ก และกูฟฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบ าอย่างสนุกครืน้เครงกับวงดนตรีมารช์ 
และเหลา่นกัเตน้ท่ีเตม็ไปดว้ยความรา่เริง 

 - โซนทอย สตอร่ีแลนด ์กับเครื่องเล่นใหมท่ี่ใหญ่โตมโหฬารท่ีสดุในสวน รว่มสนกุกับสวนหลงับา้นของแอนดี ้กับ
สามเครื่องเลน่ใหม ่ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ้ป, สลิง้กีด้อ็กสปิน และอารซี์ เรสเซอร ์

 - โซนแอดเวนเจอรแ์ลนด ์สมัผสัความเรา้ใจกับการผจญภยัในป่าลกึลบัของเอเชีย และแอฟริกาในดินแดน “จงัเกิล
ริเวอร ์ครูซ” ซึ่งเริ่มตน้การผจญภยับนเรือส  ารวจท่ีลอ่งไปตามแมน่  า้สายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผา่นป่า
ลึกลบัท่ีทุกโคง้น า้ จะมีสิ่งลึกลบั และสิ่งท่ีสรา้งความตื่นเตน้ต่างๆ รออยู่เพ่ือสรา้งความสนุก ใหก้ับผูท่ี้เขา้ ไปเยือน
ประทบัใจกบัดนตรี และการเตน้ร  าท่ีเตม็ไปดว้ยสีสนัไมว่า่จะเป็นฝงูชา้งท่ีเลน่น า้ 
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 - โซนแฟนตาซีแลนด ์ดื่มด  าไปกับโลกแห่งเทพนิยาย สมัผสักับปราสาทหลงังาม และพบกับโลกแห่งดิสนีย ์ร่วม
ทกัทายเจา้ชาย และเจา้หญิงในเทพนิยาย อิทส ์อะ สมอล เวิลด ์ล่องเรือชมภมูิทศัน์อนัสวยงามของทกุทวีปทั่วโลก 
ประทบัใจกบัการแสดง มิวสิคลัแบบบรอดเวย ์

  - โซนทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ความตื่นเตน้สนกุสนานพรอ้มเสียงหวัเราะเรื่องราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยความตื่นตา 
ตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร ์และการผจญภยัในอวกาศ โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติก สเปซ
พอรต์” หรือดินแดนท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งกาแลค็ซ่ี ไฮไลทท่ี์พลาดไมไ่ดข้องสวนสนกุ ดิสนียแ์ลนด ์“ไฮ เปอรส์เปซเมาเท่น” 
รว่มขบัจานบินส่วนตวัใน “ออรบิ์ทรอน” พบแสง สี และเสียงดนตรีท่ีไพเราะรวมทั้งเอฟเฟกตท่ี์ตื่นตา   ตื่นใจ พบกับ
กองบัญชาการสตารว์อรส์ การฝึกเป็นเจได เพ่ือปราบเหลา่รา้ย มาใหม่ล่าสดุ กบั Iron Man Experience เครื่องเล่น
แรกธีมมารเ์วลท่ีสวนสนกุดิสนียแ์ลนด ์และการตอ่สูก้ันแบบดเุดือนใน บซั ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์รว่มผจญภยั
ไปในอวกาศท่ีมืดมิด 
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 - โซนกริซลีย ์กัลช สรา้งสรรพิเศษเฉพาะท่ีฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ดินแดนท่ีสองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ท่ีสดุ 
เปิดโลกแสวงโชค 
- โซน Mystic Point สนุกกับการผจญภยัโซนใหม่ลา่สดุใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” ของ Lord Henry นักเดินทาง 
และนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมมุโลก และAlbert ลิงนอ้ยคู่ใจของเขาการผจญภยัไดเ้ริ่มตน้ขึน้จาก
ความซุกซนของ Albert ลิงนอ้ยท่ีแอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนาท าใหส้ิ่งของเหลา่นัน้สามารถเคลื่อนไหว
ไดเ้องราวกับมีชีวิต นั่งรถ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ท่ีจะพาเราผจญภัย ไปผจญภัยกับเหตกุาณ์
ตา่งๆ ภายใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” 

หรือ อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนแคนต้ัน ซึ่งตัง้อยู่บริเวณใกลเ้คยีงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตัน้ หรือหลายคนเรยีกวา่ “ถนนแบรนด์
เนมแห่งฮ่องกง” หากเดนิมาตรงย่านนี ้ ท่านจะไดเ้ห็นแบรนดเ์นมไฮเอน็ดร์ะดบัโลกเปิดช็อปกนัอยู่ตลอดทัง้ถนน
แคนตัน้ เชน่ LOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, MARC JACOB, SALVATORE FERRAGAMO, 
VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของหา้ง Harbor City แหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮ่องกงแบ่ง
พืน้ท่ีออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway 
Arcade ท่ีน่ีไดร้วมรา้นคา้ทกุแบรนดท์ั่วโลกมากกวา่ 700 รา้น 

** อสิระในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค า่ เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานได้อย่างเตม็ที ่** 
พักทีโ่รงแรม ICLUB MONG KOK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คนื) 
 

 3 ชมวิวอ่าววิคตอเรีย–หาดรีพัลสเ์บย–์โรงงานจวิเวลร่ี–วัดแชกงหมิว–ขอพรเจา้แม่กวนอิมฮองฮ า 
  วัดหวังตา้เซียน-ช้อปป้ิงจมิซาจุย่–กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซ า 
จากนัน้ น าท่านชมวิว ยอดเขาวคิตอเรียพ้อยท ์จดุชมวิวสงูท่ีสดุ และสวยท่ีสดุของฮ่องกง ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ตื่นตา

ตื่นใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกง และฝ่ังเกาลนู ซึ่งเตม็ไปดว้ยตกึสงูระฟ้า และอาคารตา่งๆ ท่ีสรา้งตามหลกัฮวงจุย้ 
ถือเป็นจดุชมความงามของเมืองจดุหนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมกนัมาก สามารถมองเหน็ภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้
และมองเห็นวิวเมืองดา้นลา่งไดเ้กือบทั่วทัง้หมด ไมเ่พียงแคต่กึตา่งๆ รวมถึงอา่ว และสนัเขาไกลๆ ของเกาะอีกดว้ย 
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จากนัน้ น าท่านนมสัการขอพรส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิเพ่ือเป็นสิริมงคลท่ีบริเวณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์โดยเช่ือวา่ ณ บริเวณหาดรีพลัสเ์บย์
เป็นจดุท่ีมฮีวงจุย้ท่ีดท่ีีสดุของเกาะฮ่องกง… น าท่านเริ่มขอพร เจา้แมก่วนอิม ตอ่ดว้ยเจา้แมท่บัทิม และเทพเจา้ไฉ่ซิง
เอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถา้ท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลกูได ้ตอ่ดว้ย
การขา้มสะพานตอ่อาย ุเช่ือกนัวา่ขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายยืุนเพ่ิมขึน้ 3 ปี หรือคนโสดจะเลือกขอพรกบั เทพเจา้แห่งความ
รกัใหเ้อามือลบูท่ีบรเิวณหินสีด  า พรอ้มกบัอธิษฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้จากศาลา
แปดทิศซึ่งถือเป็นจดุรวมรบัพลงัท่ีดีท่ีสดุของฮ่องกง 

จากนัน้ น าท่านเย่ียมชม โรงงานจวิเวอรร่ี์ ท่ีขึน้ช่ือของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบัไมว่า่จะเป็น จี ้  แหวน  ก าไล เพ่ือใหเ้ป็น
เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร *เมนูชาบูฮ่องกง* 

จากนัน้ น าท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอมิฮองฮ า พร้อมท้ังท าพธีิยมืเงนิเทพเจ้า เพ่ือใหเ้ราร  ่ารวยเงินทอง เงินไหล
กองทองไหลมา วดัเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า เป็นวดัท่ีขึน้ช่ือในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รบัทรพัยร์วัๆ 
โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แมก่วนอิมฮองฮ า ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไมท่นัช่วงนัน้ก็สามารถยืมไดต้ามฤกษ์
สะดวกโดยเมื่อขอพร และยืมเงินไปแลว้หากส  าเรจ็ตอ้งกลบัมาขอบคณุเจา้แมก่วนอิม และเผากระดาษเงินกระดาษ
ทองกลบัไป 
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จากนัน้ น าท่านเย่ียมชม โรงงานจวิเวอรร่ี์ ท่ีขึน้ช่ือของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท่ี์ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสริม
ดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาท าเป็นเครื่องประดบัไมว่า่จะเป็น จี ้  แหวน  ก าไล เพ่ือใหเ้ป็น
เครื่องประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่ วัดแชกงหมิว (กังหันน าโชค) เพ่ือเป็นสิริมงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวดัท่ีคนฮ่องกงใหก้าร
เคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมช่ืีอเสียงท่ีสดุวดัหนึ่งของฮ่องกง น าท่านนมสัการองคเ์ทพขนาดใหญ่



KHK190311-EK HONGKONG CHEKUNGMIU  3D2N (มีนาคม) 

ประดิษฐานอยู่ในโถงแทน่บชูาหลกั โดยขา้งๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงลอ้ใบพดัแห่งโชค คน
ฮ่องกงจงึนิยมมากราบไหว ้ และมาหมนุกงัหนัก่อนท่ีจะไปท าธรุกิจ หรือ ริเริ่มธรุกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเหลา่บคุคล
ส าคญัขา้ราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว ้และหมนุกงัหนัเพ่ือใหก้ารงาน หนา้ท่ี ธรุกิจ ราบรื่นเป็นท่ีรกัของเจา้นาย 
และพวกพอ้ง ซึ่งเช่ือวา่หากหมนุสามรอบแลว้จะน าพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเองใหด้ีขึน้ทัง้ยงัปัดเป่า
หมนุสิ่งไมด่ีออกไปจากชีวิต 

จากนัน้ น าท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซยีน หรือ ซกิซกิหยวน หว่องไท่ซนิ เป็นวดัท่ีใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพเจา้
ดา้ยแดง "เทพเจา้หยคุโหลว" หรือท่ีรูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒา่แห่งดวงจนัทร ์ โดยเราจะเห็นรูปป้ัน
องคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คูอ่ยูต่รงกลางระหวา่ง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บ่าว มีดา้ยแดงผกูโยงไปยงัองค์
หยคุโหลว จะมีวิธีการท านิว้ส  าหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้หน็อยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึง่จะมีวางอยู่ตรงซุม้
ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ท  านิว้ตาม ท่ีส  าคญัอย่าท าดา้ยแดงหลดุมือเดด็ขาด 

จากนัน้ น าท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจมิซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
มากมายราคาถกู เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพ่ือเป็นของฝากของท่ีระลกึ ของขวญั หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิง
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สินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเช่ียนเทอรม์ินลัแหลง่รวมสินคา้ชัน้น  าช่ือดงั ท่ีมีรา้นคา้ใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกวา่ 700 
รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝากคณุหนท่ีู TOY’R 
US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณส์ื่อสารท่ีทนัสมยั 

เยน็ อสิระในการรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย  
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาตเิชก็แลปก๊อก 
21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาค่าบริการทวัรต์อ่ทา่น 

ผู้ใหญ่ทา่นละ เดก็พกัคู่กับผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว 
03-05 มีนาคม 66 16,999 16,999 

6,000 

04-06 มีนาคม 66 17,999 17,999 
10-12 มีนาคม 66 16,999 16,999 
11-13 มีนาคม 66 16,999 16,999 
17-19 มีนาคม 66 16,999 16,999 
18-20 มีนาคม 66 16,999 16,999 
24-26 มีนาคม 66 16,999 16,999 
25-27 มีนาคม 66 16,999 16,999 

31 มีนาคม - 02 เมษายน 66 16,999 16,999 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้  าระเงินแลว้ 

ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้ และไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขได  ้
รายการทัวรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั

เน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นี ้
จะค  านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

บิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ หรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้
อย่างต  ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่แต ่20 ท่าน/บสั** 
** เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมี
หอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าวา่เปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า ส  าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพักขึน้อยู่กับ
ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 
 

 อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
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4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท ไมคุ่ม้ครอง

โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  
7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม)์ 
8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

 

 อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกส  าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มินิบาร ์และ

ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน  า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระกบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดินทาง) 
7. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 

 การจอง และการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนั่งจะยืนยัน

เมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวนัหยุดยาว และนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อนการเดินทาง 

เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส  ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพัก และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ 
1) หากไมช่  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไมม่ีเง่ือนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ี

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างต  ่า 2 หนา้ เพ่ือ

ท าการส  ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นับจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทัวร์
โดยอตัโนมตัิ 
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4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบริษัท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ข้ันต ่า 15 ท่าน 
หากมีผูเ้ดินทางไมถ่ึงท่ีก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมคา่ทวัร ์หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หาก
ท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันั้น 
กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการคอน
เฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึน้ 
หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได ้ดงันั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 
หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยันจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้มาแลว้จะ
ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิด
คา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจ  านวนเงินมดัจ  า ทั้งนีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตาม
เง่ือนไขของบริษัทฯ 

 

 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  
1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาล หรือหยดุยาว เช่น สงกรานต ์/ ปีใหม่ 

เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คนืเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ  า

ตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่มดั

จ  าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ  าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ และคืนค่าทวัรส์ว่นใด

สว่นหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ดา่นตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้
ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรท์ั้งหมกดหรือค่ามดัจ  ามาแลว้ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ คา่ย่ืนวีซ่า และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือ
ไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้่ายการด  าเนินการ
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส  าหรบัการด  าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว
โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การนัด
หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดินไหว, โรคระบาด
และเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะค  านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั
ของทกุท่านเป็นส  าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินส่วนตวั ของ

มีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้เดินทางออก 

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่ม
สีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ  เน่ืองจากเหตุผลหรือ
ความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้วา่ไม่สามารถใช้
เดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระคา่ใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ
ตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้  าระ
คา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิลแชร ์หรือบคุคล
ท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไมไ่ดใ้ชบ้ริการบางรายการหรือ
ยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจึงค  านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส  าคญั 
12. หา้มน าเขา้กัญชา กัญชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน จะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบริษัททวัรเ์รยีกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ยสาเหตใุดทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่ายการบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผูร้อ

เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  
4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมีเอกสารยืนยนัจาก

ทางสายการบิน  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษัทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และทางบริษัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได  ้ 
6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค  ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ ออก

เดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี  า้หนกัเกินกวา่ก าหนดท่าน จะตอ้ง

เป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

 โรงแรมทีพ่กั 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
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2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พัก โดยมีหอ้งพักส  าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้้องพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ิดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 
6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ (บางครัง้ตอ้งจอง

โรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  
7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้ง

ท่ีมีขนาดกะทดัรดั และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดน้ี ** 


