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10.00 น. พร้อมกันท่ี  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

13.45 น. ออกเดินทางสู่ โดย  

17.40 น. เดินทางถึง (เวลาท้องถ่ินท่ีฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 

ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและตรวจรับสัมภาระ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกาะ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ จ าลองมาจาก Hollywood Walk of 

Fame ท าให้บริเวณน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชีย” เป็นเส้นทางท่ีมีความ

ยาวประมาณ 400 เมตร ต้ังอยู่บริเวณทางเหนือของท่าเรือวิคตอเรีย สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสัญลักษณ์

แห่งความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ พบกับรูปป้ันและรอยประทับของฝ่ามือของ

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนำมบินเช็กแลปก๊อก • อ่ำววิคตอเรยี • Avenue of Star & 

Symphony of Lights   

                                                                                                                                        (-/-/-)
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นักแสดงท่ีมีช่ือเสียง อาทิ บรูซ ลี (Bruce Lee) เหมย ย่ันฟาง (Anita Mui) เฉินหลง (Jackie 

Chan) เป็นต้น และยังสามารถชมทัศนียภาพรอบๆ อ่าววิคตอเรีย เม่ือมองจาก Avenue of Stars 

ฝ่ังตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ 

 

20.00 น. น าท่านชม ท่ีริมอ่าววิคตอเรีย 

ซ่ึงจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกท้ังฝ่ังฮ่องกงและเกาลูน พร้อมใจกันเปิดไฟข้ึนอย่างสวยงาม 

แต่ละตึกจะยิงแสงเลเซอร์สีต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะเพลงท่ีเปิดตลอดการแสดงโชว์สุดอลังการ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 
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OPTIONAL TOUR 1: NGONG PING + TIAN TAN BUDDHA 

จุดเร่ิมต้นการผจญภัยบนเกาะ

ลันเตาในฮ่องกง จากสถานีตุงชุงไต่ระดับความสูงข้ึนไปยัง

สถานีหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ซ่ึงต้ังอยู่บนยอดเขา Muk 

Yue ยกระดับการข้ึนกระเช้าให้น่าต่ืนเต้นด้วยการเลือกน่ัง

กระเช้าแบบ Crystal Cabin ท่ีแตกต่างจากกระเช้าแบบ 

Standard Cabin ตรงท่ีพื้นกระเช้าจะเป็นกระจกใสท้ังหมด 

สามารถชมวิวเกาะลันเตาท่ีอยู่เบ้ืองล่างได้อย่างชัดแจ๋วสุดๆ 

แต่ส าหรับผู้ท่ีช่ืนชอบความหวาดเสียวเป็นชีวิตจิตใจ ต้องไม่

วันทีส่อง [Optional Tour] น่ังกระเช้ำนองปิง + พระใหญ่เทียนถำน หรอื สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรอื

อิสระท่องเทีย่วเต็มวันตำมอัธยำศยั 

                                                                                                                                   (เช้ำ/-/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ำยรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คำรฟิำ ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
  
 BT-HKG84_EK FEB-APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 

พลาดท่ีจะอัพเลเวลกระเช้าเป็นแบบ CRYSTAL+ ซ่ึงตัวกระเช้าจะเป็นกระจกใสท้ังหมด สามารถ

ชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า พื้นดิน และท้องทะเล ตลอดระยะทางท้ังหมด 5.7 กิโลเมตร  

 

พระยูไลองค์ใหญ่ท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อันดับสองของโลก สร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิหนัก 250 ตัน สูง 34 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัว 

หันพระพักตร์ไปทางเหนือเพื่อเฝ้าดูชาวฮ่องกงและชาวจีนแผ่นดินใหญ่  มีพระเนตรและพระ

โอษฐ์อ่อนโยน สง่างาม พระหัตถ์ขวายกข้ึนให้พรแก่ประชาชน ส่องแสงเป็นประกายยามกระทบ

กับแสงแดด ตัวองค์พระประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ช้ัน ออกแบบตามฐาน

โครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และด้านล่างประดับ

ด้วยรูปป้ันเทพธิดาท้ัง 6 ท่ีก าลังถวายดอกไม้ ธูปเทียน โคมไฟ ผลไม้ และดนตรี ตามความเช่ือ

ของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระ นอกจากน้ี ยังสามารถเดินข้ึน

สักการะองค์พระใหญ่ได้ โดยการข้ึนบันได 268 ข้ัน เพื่อข้ึนไปสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีประดิษฐาน

อยู่ใต้ฐานองค์พระได้เช่นกัน 
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ให้ทุกท่านได้ต้ังจิตอธิษฐานขอพร ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองสุขภาพ การงาน การเงิน เน่ืองจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพร เช่ือกันว่า ..ใครได้ไปขอ

พรพระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ชวิีตจะมแีต่ควำมสุข และประสบควำมส ำเร็จในทุกๆ ด้ำน.. 

หากสัมฤทธ์ิผลก็มาจุดธูปขอบคุณ ไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่ แค่

เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้ว  

  วิธกีำรไหว้ขอพรพระใหญ่ทีถู่กวิธี 

 

 

 

 

หมู่บ้านท่ีโอบรอบไปด้วยวัฒนธรรมแห่งน้ีก่อสร้างด้วย

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมจีนแบบด้ังเดิม เท่ียวชมร้านค้า ร้านอาหาร บริเวณหมู่บ้านจ าลองแห่ง

น้ี พบความสนุกท่ีสามารถผสมผสานระหว่างความเจริญ และวัฒนธรรมด้ังเดิมไว้ได้อย่างลงตัว 

หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะขนมหวานข้ึนช่ือ  

บัวลอยท่ีผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาด า (สีด า) กับกระทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่

พลาดท่ีจะล้ิมลอง 

 

 

** รำคำอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ** หากต้องการจองล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามทาง

บริษัทฯก่อนท าการจองทัวร์ ราคาน้ีรวมบริการรถไปส่งจากโรงแรมไปยังสถานีตุงชุงแล้ว ขอสงวน

สิทธ์ิฯงดให้บริการรถ หากจ านวนผู้ซ้ือ Optional Tour ต่ากว่า 10 ท่าน และต้องซ้ือผ่านทาง

บริษัทเท่าน้ัน
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OPTIONAL TOUR 2: HONG KONG DISNEYLAND (FULL DAY) 

สวนสนุกช่ือดังของโลกท่ีมีท้ังเคร่ืองเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของ

ตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กท่ีคุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะแบ่งเคร่ือง

เล่นออกท้ังหมด 7 โซนด้วยกัน คือ  

 Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเม่ือเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีท้ัง

ร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 

 Tomorrowland เป็นโซนเคร่ืองเล่นแห่งโลกอนาคต 

 Fantasyland เป็นเคร่ืองเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จ ากัดความสูง 

 Adventureland เป็นเคร่ืองเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งท้ังหมด  

 Toy Story Land เป็นโซนของเคร่ืองเล่นท่ีเป็นธีมการ์ตูนเร่ือง Toy Story โดยเฉพาะ 

 Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ 

 Mystic Point เป็นโซนของเร่ืองราวลึกลับ 

 Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ 
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นอกจากน้ี ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ท่ีปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการ

จุดพลุ เปิดเพลงบรรเลง และเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ 

“Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเร่ือง The Lion King  

 

 

** รำคำอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ** หากต้องการจองล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามทาง

บริษัทฯก่อนท าการจองทัวร์ ราคาน้ีรวมบริการรถไปส่งจากโรงแรมไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

แล้ว (ขาไปเท่าน้ัน) ขอสงวนสิทธ์ิฯ งดให้บริการหากจ านวนผู้ซ้ือ Optional Tour ต่ากว่า 10 ท่าน 

และต้องซ้ือผ่านทางบริษัทเท่าน้ัน
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์

เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

 

 

จากน้ัน  น าท่านเท่ียวเกาะฮ่องกงข้ึนสู่ยอดเขา (โดยรถโค้ช) หน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวยอด

นิยมเป็นจุดชมวิวท่ีคุณจะต้องท่ึงกับความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรยี พ้อยท์ 

ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ต่ืนตาต่ืนใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝ่ังเกาลูน ซ่ึงเต็มไป

ด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆ ท่ีสร้างตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นจุดชมความงามของเมืองจุดหน่ึง

ท่ีได้รับความนิยมกันมาก สามารถมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ และมองเห็นวิว

เมืองด้านล่างได้เกือบท่ัวท้ังหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีก

ด้วย 

วันทีส่ำม วิคตอเรยี พคี • รพีัสล์ เบย์ • วัดหวังต้ำเซยีน • วัดแชกงหมิว • สนำมบินเช็กแลปก๊อก  

                                                                                                                        (เช้ำ/กลำงวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ำยรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คำรฟิำ ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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 น าท่านสู่ ท่ีต้ังของวัดเจ้าแม่กวนอิม หน่ึงในเทพท่ีชาวฮ่องกงให้ความเคารพ

นับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาท้ังสิ้น เร่ิมต้นด้วยการ 

 เป็นเคล็ดลับท่ีชาวฮ่องกง และคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของ

เข็มนาฬิกา ซ่ึงจะท าให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าน่ันเอง  

 

ก่อนท่ีจะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ 

เพื่อให้มีแต่ความโชคดี น าท่านสักการะขอพร  เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเช่ือว่ามี

ความศักด์ิสิทธ์ิมากๆ โดยเฉพาะท่ีวัดเจ้าแม่กวนอิม บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีค าร่า

ลือมาต้ังแต่อดีตว่า ..ไม่ว่ำใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมควำมปรำรถนำทุกประกำร..จากน้ัน

ให้ไปไหว้ขอพร เป็นองค์ท่ีสอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอ

พรโชคลาภจาก เป็นเทพเจ้าท่ีให้โชคลาภ และความม่ังมีเงินทอง ความร่ารวย 

หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา 

แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย 
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น าท่าน เช่ือกันว่าข้ามหน่ึงคร้ังจะมีอายุยืนเพิ่มข้ึน 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดิน

ย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเช่ือว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี ส าหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ 

 ให้เอามือลูบท่ีบริเวณหินสีด า พร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิด

ท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก  ซ่ึงถือเป็นจุดรวมรับพลังท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง 

จากน้ัน   เดินทางไปยัง วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ีย่ิงใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเช่ือว่า ..

พระหวังต้ำเซียนมีควำมศักด์ิสิทธ์ิมำก ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรำรถนำทุกประกำร.. น าท่าน

สักการะ บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีช่ือเสียงด้านการขอพรด้านด้าน

สุขภาพ ท่ีลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้น่ังคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากน้ียังมี  

ของวัดหวังต้าเซียนได้ช่ือว่า แม่นย ามากๆ ในการท านายอนาคต  

 

 



 
  
 BT-HKG84_EK FEB-APR 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธกีำรไหว้ขอพรพระหวังต้ำเซยีนทีถู่กวิธ ี

 

 

 

จากน้ันน าท่านเข้าสักการะ 

เทพเจ้าแห่งความร่ารวยท่ีจะ

น าพาโชคลาภมาให้ เล่ืองลือในด้าน
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การให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ารวย และการประสบผลส าเร็จจากสิ่งท่ีขอไว้ โดย

ทางวัดจะมีธูปและแผ่นทองให้คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปปิดทองลงบนองค์ไฉ่ซิงเอ๊ียะ 

  

 

 ยืนต้ังจิตอธิษฐานอยู่ด้านนอก จากน้ันน าธูปไปปักลงบนกระถางโดยใช้มือซ้าย

เท่าน้ัน จากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะเปิดประตูให้เข้าไปด้านใน ก่อนเข้าไปเจ้าหน้าท่ีจะแจกถุงพลาสติก

ส าหรับสวมหุ้มรองเท้าอีกที ด้านในจะมีซินแสคอยแนะน าวิธีการขอพรให้อย่างละเอียด วิธีการ

ขอพรให้เดินวนตามเข็มนาฬิการอบเทพเจ้าไฉ่ซิงเอ๊ียะท้ัง 5 องค์ จนครบ 3 รอบ ขณะท่ีเดินผ่าน

แต่ละองค์ให้ขอพรและไหว้ 3 คร้ัง เม่ือเดินจนครบให้กลับมายืนท่ีองค์ตรงกลาง บอกช่ือ-นามสกุล 

วัน/เดือน/ปี ท่ีมาไหว้ท่าน ต้ังจิตอธิษฐานขอพรมองไปท่ีใบหน้าของท่าน  
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นอกจาก น้ี  ยั ง เ ป็น วัด ท่ี ใคร

หลายๆ คนนิยมมาขอพรกับ

เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุค

โหลว” หรือท่ีรู้จักกันในนามเทพ

เจ้าแห่งจันทรา หรือผู้เฒ่าแห่ง

ดวงจันทร์ (The Old Man from 

The Moon) ท่ีโด่งดังเร่ืองการ

ขอเน้ือคู่สุดๆ อีกจุดหน่ึงท่ีได้รับ

ความนิยมส าหรับคนโสดท่ีอยาก

มีคู่ บริเวณรูปป้ัน เทพเจ้ำแห่งจันทรำ ซ่ึงเช่ือกันว่า ..เป็นเทพที่ดลบัลดำลให้สมหวังในเรื่อง

ควำมรกั ด้ำนข้ำงมรูีปปั้ นเจ้ำบ่ำวและเจ้ำสำวที่นักท่องเที่ยวนิยมมำผูกด้ำยแดง เพื่อขอให้พบ

กับคู่ครองหรอืมคีวำมรกัทีม่ั่นคงและยืนยำว.. 

 

 

..เดินไปหยบิด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือ 

แล้วก็ท านิ้วตามในภาพ 

ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและ

ผู้หญิงก็จะคล้ายๆ กัน ต่างกันตรงตอนท่ีเดินไปขอพร

เท่านั้น..
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น าท่านเยี่ยมชม ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกง 

โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาท าเป็น

เค ร่ืองประ ดับ  อา ทิ  จ้ี   แหวน  ก า ไล  เพื่ อ ใ ห้ เ ป็น

เคร่ืองประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริม

ดวงเร่ืองฮวงจุ้ย แล้วน าไปท าพิธีปลุกเสกท่ีวัดแชกงหมิว 

และน าท่านชม มีสินค้ามากมายเก่ียวกับหยก 

อาทิ ก าไลหยก หรือสัตว์น าโชคอย่างป่ีเสี่ยะ อิสระให้ได้

เลือกช้ือเป็นของฝาก หรือเป็นของท่ีระลึกน าโชคแด่

ตัวเอง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เป็นหน่ึง

ในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดท่ีประชาชน

ชาวจีนให้ความเล่ือมใสศรัทธามาเน่ินนาน ซ่ึงเป็นท่ีร่าลือ

ถึงความศักด์ิสิทธ์ิ ในเร่ืองของกังหันลมท่ีพัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึง

ว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าท่ีของทางวัดจ าหน่ายธูป และเคร่ืองบูชาต่างๆ เม่ือ

ได้ธูปแล้วน าไปให้เจ้าหน้าท่ีจุดธูปท่ีลานกว้าง เขียนช่ือ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ท่ีมาท าบุญ

คร้ังน้ีลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์ เพื่อท าให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเร่ือง

ร้ายๆ ออกไป  

วิธกีำรไหว้ขอพรองค์แชกงทีถู่กวิธ ี
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ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเช็กแลปก๊อก  

21.00 น.         ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตรำค่ำบรกิำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเทีย่ว 

ตำรำงรำคำฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สำยกำรบินเอมิเรสต์ (EK) 

วันเดินทำง ผู้ใหญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

03 - 05 กุมภำพันธ์ 2566 15,999 15,999 14,999 5,000 

10 - 12 กุมภำพันธ์ 2566 16,999 16,999 15,999 5,000 

24 - 26 กุมภำพันธ์ 2566 16,999 16,999 15,999 5,000 

 03 - 05 มนีำคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

04 - 06 มนีำคม 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

10 - 12 มนีำคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

17 - 19 มนีำคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

24 - 26 มนีำคม 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

31 มนีำคม - 02 เมษำยน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

06 - 08 เมษำยน 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

12 - 14 เมษำยน 2566 21,999 21,999 20,999 5,000 

13 - 15 เมษำยน 2566 22,999 22,999 21,999 5,000 

14 - 16 เมษำยน 2566 21,999 21,999 20,999 5,000 
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15 - 17 เมษำยน 2566 20,999 20,999 19,999 5,000 

21 - 23 เมษำยน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

28 - 30 เมษำยน 2566 17,999 17,999 16,999 5,000 

29 เมษำยน -  01 พฤษภำคม 2566 18,999 18,999 17,999 5,000 

 
*** ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่ำนละ 1,500 บำท/ทรปิ/ท่ำน *** 

** รำคำ INFANT (อำยุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ) ท่ำนละ 6,000 บำท  
อัตรำนีร้วมรำยกำรทัวร ์และต๋ัวเครื่องบนิแล้ว ** 

** โปรดอ่ำนอย่ำงละเอยีด **  

หำกซ้ือ Optional Tour ผ่ำนทำงบรษัิท จะมบีรกิำรรถจำกโรงแรมไปส่งยังสวนสนุกดิสนย์ี หรอืสถำนตีุงชุง 

(ขำไปเท่ำน้ัน) ขอสงวนสิทธิฯ์ข้ันต่ำกรุป๊ละ 10 ท่ำนข้ึนไป หำกไม่ถึงจ ำนวนทีก่ ำหนดจะไม่มบีรกิำร  

 โรงแรม  สถำนตีุงชุง (กระเช้ำนองปิง) 

หรอื 

 โรงแรม  สวนสนุกดิสนย์ีแลนด์ 

ขำกลับ สำมำรถใช้บรกิำรรถขนส่งสำธำรณะกลับโรงแรมด้วยตัวท่ำนเอง เพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเทีย่ว 

  

ท้ังนี ้หำกไม่ได้ซ้ือ Optional Tour ผ่ำนทำงบรษัิท หรอืเลือกอิสระท่องเทีย่วตำมอัธยำศยั  

สำมำรถใช้บรกิำรรถขนสง่สำธำรณะด้วยตัวเอง อำทิ รถไฟฟ้ำ รถโดยสำรประจ ำทำง รถแท็กซี ่รถแทรม 

ตำมควำมสะดวกในกำรท่องเทีย่วของแต่ละท่ำน โดยมหัีวหน้ำทัวรค์อยแนะน ำในกำรเดินทำงท่องเทีย่ว  

มำตรกำรข้ันตอนกำรเดินทำงเข้ำฮ่องกงจำกประเทศไทย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขของทางการฮ่องกงท่ีใช้บังคับกับผู้เดินทางเข้า

ฮ่องกงจากประเทศไทย ดังน้ี 

 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ต้ังแต่ 2 เข็ม ข้ึนไป ได้แก่ Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, 

Covaxin, Covovax หรือวัคซีนท่ีได้รับการรับรองโดยทางการของฮ่องกง 
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 ตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยชุดตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนออกเดินทางมาสนามบิน

ภายใน 24 ช่ัวโมง ถ่ายรูปผลตรวจคู่กับพาสปอร์ต พร้อมกับระบุวันและเวลาท่ีตรวจ หากผลเป็นลบ

สามารถเดินทางไปท่ีพักได้ทันทีโดยไม่ต้องกักตัว 

 ผู้เดินทางท่ียังไม่เคยได้รับวัคซีนต้องตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทาง 

48 ช่ัวโมง พร้อมใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ  

 หากติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างท่องเท่ียวกับคณะ ทางบริษัทฯจะท าการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเพื่อมา

รับผู้เดินทางไปยังสถานท่ีกักตัว ซ่ึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ท้ังหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าท าความสะอาดห้องพักท่ีโรงแรม ค่าเปล่ียนต๋ัวเดินทางขากลับ ค่า

สถานท่ีส าหรับใช้ในการกักตัว (ไม่สามารถเลือกได้ ทางรัฐบาลฮ่องกงเป็นผู้ก าหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

อ่ืนๆ เป็นต้น 

** เง่ือนไขกำรเดินทำงเข้ำประเทศฮ่องกงอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่สถำนกำรณ์ และมำตรกำรของ

ทำงรฐับำลฮ่องกง ** 
 

อัตรำค่ำบรกิำรรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ สายการบิน EMIRATES (EK) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand 

Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ภาษีน้ามัน และภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุ และค่ำรกัษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรค

ประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

อัตรำค่ำบรกิำรไม่รวม 
- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศฮ่องกง 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 

- ค่ารถรับ-ส่งในวันอิสระ (กรณซ้ืีอ Optional Tour ผ่ำนทำงบรษัิทจะบรกิำรรถไปส่งแค่ขำไป 1 ขำเท่ำ

ไปน้ัน และขอสงวนสิทธิฯ์ให้บรกิำรที ่10 ท่ำนข้ึนไปต่อกรุป๊) 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซัก

รีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ในเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ฮ่องกงมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมใบรับรองภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง) 

- ค่าตรวจ RT-PCR หลังเดินทางมาถึงสนามบินฮ่องกง (ในกรณีทางการฮ่องกงมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม)  

- ค่าประกันโควิด-19 ท่ีครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

- ค่าท่ีพักในประเทศฮ่องกงส าหรับกักตัว หากพบว่าติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว 

- ค่าท าความสะอาดท่ีพัก หากพบว่าติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเท่ียว (ตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริง) 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 บาท / ทริป / ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ (ไม่บังคับทิป) 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่งและกำรยกเลิกทัวร–์ 
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การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ า โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิก หรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป จึงออกเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรอืท้ังหมด ทำงบรษัิทฯจะถือว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุไว้ในรำยกำรทัวรท้ั์งหมด 
 

รำยละเอียดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ หากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกเท่ียวบิน  

การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย และอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการช าระเหมาขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง และในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหาย หรือช ารุดจากสายการ

บิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ

ท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 คณะท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ

ค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กรุณาตรวจสอบ 

PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออก

ประเทศของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ท้ังสิ้น 

 ตำมนโยบำยกำรกำรท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง ผู้เดินทำงจะต้องมกีำรเข้ำชมสินค้ำของทำง

รัฐบำลคือ โรงงำนจิลเวอรี่ ร้ำนหยก เป็นต้น ซ่ึงจ ำเป็นต้องระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ หำกจะซื้อ

หรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับควำมพึงพอใจของท่ำน เน่ืองจำกทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทำง

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่ำน้ัน หำกต้องกำรแยกตัวออกจำกคณะเดินทำงโดยไม่ลงร้ำนรัฐบำล 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่ำด ำเนินกำรแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 2,000 HK$ / ร้ำน / ลูกทัวร์ 1 
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ท่ำน หำกท่ำนใดไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำวจะต้องจ่ำยค่ำทัวร์เพิ่ม เน่ืองจำกมีผลต่อรำคำทัวร์ ทำง

บรษัิทฯจะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัเง่ือนไขดังกล่ำวแล้ว 

รำยละเอียดห้องพักทีป่ระเทศฮ่องกง 
 ห้องพักแต่ละโรงแรมอาจจะมีประเภทท่ีแตกต่างกัน ห้องพักเด่ียว (Single) ห้องพักคู่ (Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่ก่ีห้อง ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีต้องใช้หลายห้อง ห้องพัก

อาจจะไม่ได้ติดกัน และอาจจะได้คนละช้ัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมน้ันๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวรอ์ย่ำงละเอียดทุกหน้ำอย่ำงถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ ำเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง ทำงบริษัทฯจะถือว่ำ ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรำยกำรทัวรท้ั์งหมด ** 

                                                      
******************************************* 

  


