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HKG08 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง  
สายการบิน Egypt Air (MS) 
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บินด้วยสายการบิน Egypt Air (MS) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเปา๋สัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. และ ถือขึ นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 8 ก.ก. ** 

วันที่ 1 
       กรุ ง เทพฯ (สุวรรณภู มิ)  - เ มืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - มงก๊ก   เลดี้                              

(-/-/-) 
11.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน  สายการบินไทย Egypt 

Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอินและ

หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ** ประเทศฮ่องกงไม่อนุญาติให้นํา

อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** 

14.25 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Egypt Air 

เที่ยวบินที่ MS960 **บริการอาหารร้อน และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน** 

18.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง  

    ** ตามเวลาท้องถ่ิน จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง **  
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นําท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก 

(Mong Kok) เป็นย่านที่พักอาศัยและช้อปปิ้งที่หนาแน่นที่สุดในฮ่องกง ถ้าคุณคิดว่า ที่นี่จะแออัดและไม่

น่าเดิน ก็ขอให้คิดใหม่ได้เลย ถนนสายประวัติศาสตร์อาบไฟนีออนที่ทอดผ่านบรรยากาศของความ

พลุกพล่านและมีชีวิตชีวาของที่นี่นั้น ควรค่าแก่การแวะไปชมเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพราะคลื่นฝูงชนที่

หลากหลายและละลานตา แต่ยังรวมถึงสารพัดร้านค้าที่ขาช้อปจะต้องติดใจ ย่านนี้มีหนึ่งในตลาดที่เป็นที่

นิยมมากที่สุดในฮ่องกง ย่านเลดี้ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) และยังมีถนนสายช้อปปิ้งอยู่เป็นจํานวน

มาก ซึ่งทําให้ที่นี่คล้ายคลึงกับย่านช้อปปิ้งหลายแห่งทางตอนใต้ของจีน ถนนแต่ละสายจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่

ขายสินค้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ทําให้สะดวกต่อการเลือกซื้อมากขึ้น ถนนบางเส้นในมงก๊กนั้น เต็มไป

ด้วยร้านขาย ปลาทอง , ดอกไม้ , นก , รองเท้าผ้าใบ , เครื่องใช้ในครัว , ชุดแต่งงาน และสินค้าเฉพาะบาง

ประเภทอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน ที่นี่ คุณจะสามารถซื้อและต่อรองราคาของได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่ของใช้ใน

บ้านไปจนถึงอัญมณีราคาแพง ถนนไซเยิงชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสําอาง และเสื้อผ้า 

ถนนชานตุงและถนนแดนดาสเป็นที่ที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับเทรนด์ล่าสุด

จากญี่ปุ่นและตะวันตก ในขณะที่ แลงแฮม เพลส เป็นหนึ่งในหลายๆ มอลล์ที่ให้คุณสามารถช้อปปิ้งในมง

ก๊กอย่างสบายๆ ในสายลมเย็นของเครื่องปรับอากาศ  
ค่ํา                  อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสะดวกต่อการช้อปป้ิง 

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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พักที่            I CLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 
        ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว –วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดบั – ร้านหยก –  Avenue of Stars – 
ชมโชว์แสงสีเสียง                  B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา)  

นําท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาว

จีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตํานานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่

ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น  ต่างปกครองกันเองและมีการ

ต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ตํานาน แชกงหมิว ศาลของท่านแชกง ซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า 

ขณะนั้นเองยังมนีักรบเอกชื่อ "แช กง" เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยําเกรงต่อ

กําลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆครั้ง ท่านใช้

สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนําขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้า มีความเชื่อว่าเมื่อ

พกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใดๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นําพาแต่ความโชคดี มีอํานาจ

เข้มแข็ง เสริมกําลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนําทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตํานานมาจนทุก

วันนี้ เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้าน

หลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต ด้านในมีรูปปั้นสูงใหญ่

ของท่านแชกงซึ่งเป็นเทพประจําวัดแห่งนี้ ซึ่งทางด้านข้างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู่
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หลายตัว มีกลองด้านละตัว ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว่า "กังหันนําโชค" เพื่อ

หมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนที่ท่านจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริ

มงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดไหว้พระสละโสด และ

เสี่ยงเซียมซีสุดแม่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และสงบเงียบ ใบไม้

ใบหญ้าได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน วัดจีนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศฮ่องกง (ฝ่ังแผ่นดินใหญ่) 

อยู่ถนนหวังต้าเซียน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์

อย่างเทพเจ้าหลักของวัด คือ เทพหวังต้าเซียน แต่เป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ไม่ใช่การขอความรัก

จากเทพเจ้าองค์นี้แต่อย่างใด แต่ เป็นการเดินมาข้างๆ ซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของเทพเจ้าด้ายแดง หรือ 

เทพเจ้าหยกโหลว เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนต้องมาขอพรความ

รักกันที่นี่ โดยการขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผู้นิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 

 

 

http://money.sanook.com/economic/goldrate/
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพื่อเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม ไม่

เหมือนใคร เป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรัก หรือเลือกซื้อเป็นสําหรับเสริมดวงชะตาของตัวท่านเอง ซึ่งมี

ลักษณะสวยงาม โดดเด่น เป็นรูปกังหันลมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ที่ถือกําเนิดขึ้นที่นี่  

นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) ให้ทุกท่านได้เลือกชมสินค้าโอท๊อปขึ้นชื่อของเมืองจีน 

นําท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติให้กับบรรดาบุคคล

สําคัญที่มีส่วนช่วยให้ฮ่องกงได้รับการขนานนามว่าเป็น "ฮอลลีวู้ดแห่งตะวันออก" 

หลังผ่านการปรับโฉมใหม่ด้วยฝีมือของเจมส์ คอร์เนอร์ ภูมิสถาปนิกชื่อดัง ร่วมกับดีไซน์เนอร์ท้องถ่ินและ

ต่างชาติ อะเวนิว ออฟ สตาร์ ได้เปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี 2562 กับรอยประทับมือกว่าร้อยอันของเหล่า

ดาราที่มีชื่อเสียง  คุณสามารถถ่ายรูปกับซุปเปอร์สตาร์ดัง พร้อมเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงามของอ่าว

วิคตอเรีย  
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พิเศษ !! ชมโชว์แสง สี เสียง กลางแจ้ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (Symphony of Lights) ได้ชื่อว่า

เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดซึ่งบันทึกโดย  Guinness World Records การแสดงจะ

ประกอบด้วย 44 อาคารชั้นนําที่อยู่ในฝ่ังฮ่องกง และฝ่ังเกาลูนการแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟ

ต่างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลาค่ําๆ ของอ่าวฮ่องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ําในอ่าวที่มีเรือวิ่งผ่านไปมา

เป็นฉากประกอบแบบธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ํา            อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกในการช๊อปป้ิง 

พักที่  ICLUB MA TAU WAI HOTEL , HONG KONG หรือเทียบเท่า 
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เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (แบบติ่มซํา) 

 นําทา่นเดินทางสู่จุดชมววิเกาะฮ่องกง ณ วคิตอเรียพีค โดยรถบัส ในชว่งจุดชมววิกลางเขา (Mid-
Level) สัมผัสบรรยากาศบรสิทุธิ์สดชื่น   ชมทัศนียภาพเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูน และอาคารต่างๆ ที่

ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย เช่นตึกเซ็นทรัลพลาซา่  ตกึไชน่าแบงค์ และตกึอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ

ชั้นนําของฮอ่งกง นาํทา่นเดินทางสู่ รีพลัส เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งน้ี ทีส่วย

ที่สุดแห่งหน่ึง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตรห์ลายเรื่องมรีูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่

ทินโห่วซึ่งทําหน้าที่ปกปอ้งคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยูท่า่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ให้

ท่านนมสัการขอพรจากเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริิมงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึ่ง

เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดหม่านโหมว (Man Mo Temple) เป็นวัดที่มีอยู่หลายสาขาทั่วฮ่องกงและทั่ว

ประเทศจีน สําหรับสักการะบูชาเทพเหวินชางต้ีจวิน (Man) เทพแห่งตัวอักษรเป็นเทพด้านบุ๋น และเทพเจ้า

กวนอู (Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพด้านบู้ เป็นที่นิยมของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีต

ที่ผู้ต้องการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหว้ขอพรกัน วัดหม่านโหมว ที่ย่าน Sheung Wan จะเก่าแก่ที่สุด

ของวัดบนเกาะฮ่องกง และยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดหม่านโหมวทั้งหมดในฮ่องกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 

1847 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจําฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว(declared monument) ซึ่งภายในจะ

มีการจุดธูปวงสีแดง เต็มเพดานไปหมด พร้อมกับกระดิ่งสําหรับขอพรที่ด้านข้างด้วย โดยในบริเวณรั้ว

เดียวกันจะมีอีก 2 อาคารคือ Lit Shing Kung ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพต่างๆมากมายบนสรวงสรรค์ 

และ Kung Sor ซึ่งเป็นเหมือนหอประชุมของคนในชุมชน 

วันที่ 3 
เมืองฮ่องกง – วิคตอเรียพคี- รีพลัส เบย์ –วัดหม่านโหมว - ถนนนาธาน  ย่านจิมซาจุ่ย-เมือง

ฮ่องกง (สนามบินเช็กแลบ็ก๊อก)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)              (B/L/-)                                                                                         
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กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน (Nathan Road) ให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (Tsim 

Sha Tsui) มักจะตั้งต้นกันที่ สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้ง เครื่องหนัง , เครื่องกีฬา , เครื่องใช้ไฟฟ้า , 

กล้อง ถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี 

Shopping Complex ขนาดใหญ่ชื่อ Ocean Terminal ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและ

มีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึง กันได้  ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เช็กแล็บก๊อก ประเทศ

ฮ่องกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.50           ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Egypt Air   
เที่ยวบินที ่MS961 **บริการอาหารรอ้น และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน** 

22.40 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดที่จําเปน็ต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ทกุครั้งก่อนทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษทัฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
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อัตราค่าบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา ผู้ใหญ่ ท่าน

ละ (พัก 1 ห้อง 2 

ท่าน) 

ราคา 1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ (เดก็ต่ํากว่า

18มีเตียง) 

ห้องพักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ไม่ใช้ตั๋ว

เครื่องบิน  

ท่านละ 

MS960 BKKHKG 14.15-17.50 

MS961 HKGBKK 22.00-23.50 

เดือน มีนาคม 2562 

07 - 09 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

14 - 16 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

21 - 23 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

28 - 30 มีนาคม 11,900 11,900 4,000 5,900 

MS960 BKKHKG 14.25-18.00 

MS961 HKGBKK 20.50-22.40 

เดือน พฤษภาคม 2562 

02-04 พฤษภาคม 11,989 11,989 3,900 7,900 

16-18 พฤษภาคม 11,989 11,989 3,900 7,900 

เดือน มิถุนายน 2562 

06-08 มิถุนายน 11,989 11,989 3,900 7,900 

13-15 มิถุนายน 11,989 11,989 3,900 7,900 

เดือน กรกฎาคม 2562 

11-13 กรกฎาคม 12,989 12,989 7,900 7,900 

25-27 กรกฎาคม 12,989 12,989 3,900 7,900 

เดือน สิงหาคม 2562 

08-10 สิงหาคม  12,989 12,989 3,900 7,900 
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** อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทัวร ์และ มัคคเุทศกท์้องถิ่น ตามธรรมเนียม ทา่น

ละ 1,500 บาท / ทริป / ตอ่ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ และ ผูใ้หญ่ ยกเว้นเฉพาะ เดก็อายุไม่ถงึ 2 

ปี ณ วันเดินทางกลับ ทั้งนีท้่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายุต่ํากว่า 2 ปี(Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท่านละ 5,900 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ์ อัตราน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยว ทีถ่อืหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถีือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ โดยเกบ็แยกจากโปรแกรมทัวร์  

100 USD กรณุาตดิต่อสอบถามเป็นกรณพีิเศษ   ** 

**พาสปอร์ตของผู้เดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป!!!** 
 
 

** กรณตี้องการตดักรุ๊ปส่วนตัว หรือ กรุ๊ปเหมา ที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนกัเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรง 

ขายเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต่้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ 

เพื่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด เพื่อเสนอราคาใหม่ทุกครั้ง ไม่สามารถอ้างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส์ได้ กรณีที่

โปรแกรมมีการเปล่ียนแปลง ** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลฮ่องกงรว่มกับการท่องเที่ยวแห่งฮ่องกงเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนาม

ของร้านรัฐบาล คือ บวัหิมะ หยก จิวเวอรี ่ฯลฯ ซึ่งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทวัร์ 

ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทกุร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรอืไม่

ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบงัคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะ

22-24 สิงหาคม 12,989 12,989 3,900 7,900 

เดือน กันยายน 2562 

05-07 กันยายน 13,989 13,989 3,900 7,900 

19-21 กันยายน 13,989 13,989 3,900 7,900 

เดือน ตุลาคม 2562 

15-17 ตุลาคม 13,989 13,989 3,900 7,900 

24-26 ตุลาคม 13,989 13,989 3,900 7,900 
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เข้าร้านทกุเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 500 

เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 
 

อัตราค่าบรกิารนี้ รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน้ํามันทุกแห่ง 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน  

Egypt Air อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกทา่น โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม เท่านั้น 

และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ําหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม เท่านั้น 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามกําหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก 

ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม) 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มีน้ําหนักเกินกวา่ทีส่ายการบินนั้นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
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× ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อ

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่ ยกเว้นเฉพาะ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง

กลับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินเต็มจํานวน และตัดที่นั่งการ

จองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดย

ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้

สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านชําระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ

ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาเอกสาร หลักฐานการชําระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้เดินทาง

ครบถ้วนชัดเจน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย 

และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า โดยลงลายมือชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวโปรแกรมใด , 

พีเรียดวันเดินทาง , ในคณะของท่านมีใครบ้าง ,ระบุชื่อคู่พักของท่าน(ในกรณีที่ท่านเดินทางมากกว่า 2 ท่าน), 

เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ กรณีที่ท่านไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง หน้าแรกที่มีรูปถ่าย และ ข้อมูลผู้

เดินทาง ครบถ้วนชัดเจนมาให้ทางบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายอัน

เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินหรือ บัตรเข้าชม

สถานที่ต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น 
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระ

แล้ว 
                ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระมาแล้ว

ทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น 

สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทําการจองและชําระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง เน่ืองจากตั๋วเครื่องบิน เป็นตั๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ๊ป) ราคาตั๋วเครื่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได้ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund ได้ หมายถึง 

เรียกเงินคืนได้บางส่วน) ผู้เดินทางจําเป็นจะต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  

 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทาง

ท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับ

ท่าน 
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่านใน

กรณีดังนี ้

- กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเขา้

ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองห้ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่

พํานักอยู่ในประเทศไทย 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะเดินทางจําเป็นต้องมีขึ้นต่ํา 15 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทาง

ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพี

เรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ กรุณา

อย่าเพิ่งคอนเฟิร์มลางาน  

 ในกรณีที่ต้องทําวีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่า

กรุ๊ป) 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง , สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวฮ่องกง ตาม

กฎหมายของประเทศฮ่องกง สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ

เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ผู้เดินทางทุกท่าน จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง

กลับถึงประเทศไทย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า สําหรับประทับตราที่ด่านตรวจคนออก และ เข้า

เมือง 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วนที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  
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 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้น และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้ว 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือ

เดินทาง หรือ พาสปอร์ตของท่านชํารุด เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทาง

ต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสภาพหนังสือเดินทางของท่านให้เรียบรอ้ยก่อนออกเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ 

ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาที่บรษิัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกตั๋วเครื่องบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หาก

ออกตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิทั้งหมด ซึ่งโดยส่วน

ใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นสําคัญ 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน 

หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

 เกี่ยวกับการจัดที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ทางบริษัทจะพยายามให้ท่านที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน อย่างที่ดีสุด 

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ

ทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ อาจอยู่คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบการจัดการของ

โรงแรม 

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความ

ล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล 

อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่

นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมด

แล้ว 
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 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม  

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว อาจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

หรือ หากมีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

 บริการนํ้าดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน โดยเริ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันสุดท้าย ของการ

เดินทาง ยกเว้นวันอิสระจะไม่มีน้ําดื่มแจ 

 

 
 


