
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดุพิเศษกบัอาหารม้ือพิเศษ!! 
อาหารทะเลสดๆ ณ หม ูบ่า้นชาวประมง หล่ีหย ุน่ม ุน่ 

พกัโรงแรมระดบั 4ดาว ชอ้ปป้ิงถนนนาธาน สกัการะขอพรกบัท่ีสถานศกัด์ิสิทธ์ิของฮ่องกง 
หมนุกงัหนัขอโชคลาภและแกปี้ชงตามความเช่ือของคนฮ่องกง ณ วดัแชกงหมิว  

นัง่กระเชา้นองปิง 360 องศา สกัการะพระใหญ่ ณ วดัโป่วหลิน 

 

 
 

       
 

 

 



 
 

 
 

10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

EMIRATE AIRLINES (EK) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่าํนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

13.45 น. ออกเดินทางสู่  ฮ่องกงโดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES (EK) BUSINESS CLASS เที่ยวบินที ่

EK384 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน HONGKONG INTERNATIONAL AIRPORT (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึง

ตั้งอยูบ่นเกาะลนัเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศจีนติดกบัมณฑล

กวางตุง้ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พร้อมกนั ณ ทางออก EXIT B  เดินทางผา่นเส้นทางไฮเวย์

อนัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์ท่ีมีความยาว

มากกว่า 2.2 กิโลเมตรซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ จากนั้นนาํ 

ท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคํ่าคืน   การแสดง

มลัติมีเดียสุดยอดตระการตาท่ีไดรั้บการบนัทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสุดของโลกครอบคลุมพื้นท่ีอาคารตึกระฟ้าสําคญัต่างๆท่ีตั้งอยูส่องฟากฝ่ังของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้า

ของตึกเหล่าน้ีประดบัไปดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวา่งตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็น

ถึงบรรยากาศอนัคึกคกัของฮ่องกง 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ KIMBERLEY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS  

 



 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซํา 

 นาํท่านสักการะเทพเจา้แชกง ณ วดัแชกงหมิว  และให้ท่านหมุนกงัหนัทองแดง ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้หมุน 3 รอบ จะ

ขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ายและ นาํแต่ส่ิงดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะท่ีวดัน้ีในวนัข้ึนปีใหม่ จากนั้นเดินทางสู่ 

วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วน

ใหญ่เดินทางมาวดัน้ีเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง  ไร้โรคภยั นาํท่านสู่ วัดชิหลิน หรือ สํานกัชี สํานกัชีแห่งน้ี

สร้างข้ึน ตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั เป็นแหล่งพาํนักเพื่อความสงบ ภายในวดัมีสระบวัอนังดงาม 

สวนท่ีจดัแต่งอยา่งประณีต และชายคาอาราม ลวดลายดอกบวัอนัวจิิตร และมีรูปองคพ์ระโพธิสัตวห์ลายปาง 

รวมทั้งเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงประทบัอยูใ่นศาลดา้นใน สํานกัชีแห่งน้ีไดรั้บการ บูรณะไปเม่ือปี 2000 จากท่ีสร้าง

ข้ึนโดยใชก้ารเขา้ไมท้ั้งหลงัโดยไม่ใชต้ะปูเลยนอก จากท่อระบายนํ้าท่ีเป็นเหล็ก นบัเป็นการผสมผสาน แบบ

ใหม่ ซ่ึงเป็นวดัท่ีสวยแห่งหน่ึงในฮ่องกง 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นเดินทางสู่สถานี TUNG CHUNG เพื่อข้ึน กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา ไปยงัเกาะลนัเตา เปล่ียน

บรรยากาศชมทศันียภาพอนังดงามระหวา่งเดินทางจากท่ีสูง อีกทั้งยงัสามารถช่ืนชมพระใหญ่ พระพุทธรูปนัง่

ปรางสมาธิทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากกระเชา้ เม่ือลงจากกระเชา้ท่านสามารถนมสัการพระ

ใหญ่ไดท่ี้ วัดโป่หลิน หรือนิยมเรียกว่าพระใหญ่ลนัเตาองค์พระสร้างจากการเช่ือมแผน่สัมฤทธ์ิถึง 200 แผ่น 

หนกั 250 ตนัและสูง 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์ไปยงัเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต ้  อิสระชอ้ปป้ิง

ท่ีห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ตามอธัยาศยั กบั OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย 

เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น BURBERRY รวมทั้ งรองเท้ากีฬา

มากมายหลายยีห่อ้ และชั้นใตดิ้นจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายกนัไดอ้ยา่งจุใจ  

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง วดัแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดชีหลนิ – กระเช้านองปิง – ซิตีเ้กท เอาท์เลต็ - อาหารทะเล ณ 

หลหียุ่นหมุ่น 

 



คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ให้

  ท่านได้เต็มอิม่กบัเมนู กุ้งมังกรอบซีส, เป๋าฮ้ือน่ึงซีอิว้, กั้งทอดกระเทยีม, ปูผดัพริกไทยดํา, กุ้งลวก, หอยเชลล์

  น่ึงกระเทยีมและวุ้นเส้น, ปลาสดน่ึงซีอิว้ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ KIMBERLEY HOTEL หรือระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซํา 

 นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคทอเรียพีค (VICTORIA PEAK) โดย น่ังรถรางขึ้นไปชมด้านบน (น่ังรถราง

 พคีแทรม 1 ขา) ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมส่ิงก่อสร้างมหศัจรรยย์คุปัจจุบนั อาทิ

 เช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER ตึก HONG KONG BANK, อาคาร 

 EXHIBITION CENTRE ท่ีใชใ้นพธีิส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เม่ือ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์

 ท่ีสูงท่ีสุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบนั ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 ก่อนการเดินทางออกทะเล พร้อมนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล

ท่ีบริเวณชายหาด REPULSE BAY ขา้มสะพานต่ออายซ่ึุงเช่ือกนัวา่ขา้มหน่ึงคร้ังจะมีอายเุพิ่มข้ึน 3 ปี  จากนั้น

ใหท้่านไดรั้บพลงัจากศาลาแปดทิศ ซ่ึงถือวา่เป็นจุดรวมรับพลงัท่ีดีท่ีสุดของฮ่องกง  อีกทั้งยงัใหท้่านไดข้อพร

เร่ืองเน้ือคู่   ณ จุดน้ีไดอี้กดว้ย 

วนัทีส่าม วิคทอเรียพีค (รถรางพีคแทรม 1ขา) – หาดรีพลัส เบย์ - โรงงานจิวเวอร่ี – ร้านหยก – ย่านจิม

ซาจุ่ย – โอเช่ียน เทอร์มนิอล – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

 



 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนาํท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ท่ีข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังานดีไชน์ท่ีไดรั้บรางวลัอนัดบัเยี่ยม และใชใ้น

การเสริมดวงเร่ืองฮวงจุย้ และนาํท่านเลือกซ้ือ หยกจีน ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซ้ือ

เป็นของฝากลํ้ าค่า (ถ่ายรูปหมู่) จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอ่ิมกบัการ ช้อปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย มกัจะตั้งตน้กนัท่ี

สถานีจิมซาจุ่ย  มีร้านขายของทั้งเคร่ืองหนงั, เคร่ืองกีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปฯลฯและสินคา้แบบท่ี

เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยูด่ว้ยและตามซอก หา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัอยู ่และมีทางเช่ือมติดต่อกนัสามารถ

เดินทะลุถึงกนัได ้หรือช้อปป้ิง ณ โอเช่ียนเทอร์มินัล เป็นยา่นช้อปป้ิงท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของฮ่องกง อยูใ่กล้ๆ  

กบัท่าจอดเรือโอเช่ียนเทอร์มินอล ท่ีมีตั้งแต่ช่วงปี 1960 ยา่นน้ี มีโรงแรม ร้านคา้ต่างๆ มากมาย และเป็นแหล่ง

รวมสินค้า BRAND NAME ชั้ นนําท่ีมีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO 

ARMANI,GIORGIO ARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของ ฝากคุณหนูท่ี TOY'S US เชิญเดินเท่ียว

เลือกทานอาหารจีนและสินคา้น่ารักๆ หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

  สมควรแก่เวลาพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย  เพ่ือเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

21.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่ EK385 

23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ     

       

*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหมาะสม *** 

 

** ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มฉิะน้ันทางบริษทัฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

 

 

 



 
 

 อตัราค่าบริการ 

พกัห้องละ 2 ท่าน    ท่านละ  26,500 บาท 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)     ท่านละ  25,500 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่    ท่านละ    5,000 บาท  

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน้) กาํหนดให้มี

การประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใย

ไผ่ไหม, หยก ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า 

ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ 

ทั้งส้ิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น

จํานวนเงิน 300 หยวน,เหรียญฮ่องกง / คน / ร้าน 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน EMIRATE AIRLINE ช้ัน BUSINESS CLASS วนัเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกนิจํานวนวนั จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายทีท่างสายการบินกาํหนด) 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง 

 ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (นํ้าหนกั 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมท่ีพกับางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า) 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั

ประกนัชีวติ  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

 ค่าหอ้งพกัตามอตัรา 

 ค่าธรรมเนียมการทาํวซ่ีากรณีท่ีลูกคา้เป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมนั พาสสปอร์ตลาว 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํ้ าหนกัเกิน

จากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, 

ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

 



 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

• กรุณามัดจํา 10,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร           ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี               บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จํากดั 

เลขทีบ่ัญชี          175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

 

หมายเหตุ  

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน  

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• คณะผู้เดินทางจํานวน  15 ท่าน ขีน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทย

ร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้า

ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
 

การยกเลกิ 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั    เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 



• สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจาํตัว๋  ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

• กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั

ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทาง

เมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็น

กรณีไป 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

• ทางบริษทัไดส้ํารองท่ีนัง่พร้อมชาํระเงินมดัจาํค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บินและช่วงเวลาเดินทาง   

• หากตัว๋เคร่ืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

• ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น   สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉินได ้(นํ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย    และอาํนาจในการ

ใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการออกตัว๋

เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (SINGLE) และหอ้ง

คู่ (TWIN/DOUBLE) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 



• กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในฮ่องกงมีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องมีขนาดกะทัดรัต ซ่ึงข้ึนอยู่กับการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั  

 


