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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ฮ่องกง-ช้อปป้ิง ณ เลดี ้มารเ์ก็ต 

10.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเ์ตอร์

เช็คอินสายการบิน EMIRATES (EK) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

13.45 น. ออกเดินทางสู ่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK384 

*** นาํท่านโดยสารเครื่องบินรุน่ A-380 เครื่องบินลาํใหญ่ที่สดุ ที่สามารถจผุูโ้ดยสารไดม้ากถึง 800 ท่าน/ลาํ อีกทัง้ยงัสายการบินยงั

ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของสายการบินที่ดีที่สดุอีกดว้ย *** 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง หรือ สนามบินเช็กแลปก๊อก ตัง้อยู่ในเมืองฮ่องกง ซึ่งเปิดใหบ้ริการ

ในปี 2541 แทนสนามบินไคตั๊ก...หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าเดินทางเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ไกดท์อ้งถ่ินจะคอยตอ้นรบัท่านที่ประตทูางออกของสนามบิน 
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เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร *เมนูห่านย่างฮ่องกง* 

จากนัน้ นาํท่านเดินทางสู ่ เลดี ้ มารเ์ก็ต เป็นตลาดถนนคนเดินสไตล ์ Night Market ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จาํพวกกระเป๋า, 

เครื่องประดบั, ของเลน่, เครื่องสาํอาง และของแต่งบา้นเล็กๆ นอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ 

 พักทีโ่รงแรม ICLUB MONG KOK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
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 2 เลือกซือ้ทัวรฮ่์องกง ดิสนียแ์ลนด ์หรือ อิสระช้อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซาํ 

 ท่านสามารถเลือกซือ้ทัวร ์ ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์ (ค่าเข้าชม พร้อมทัง้เล่นเคร่ืองเล่นแบบไม่จาํกัดท่านละ 

3,000 บาท // แจ้งล่วงหน้ากอ่นเดินทาง 3 วัน *ไม่รวมค่ารถรับ-ส่ง ไกด ์และหัวหน้าทัวรแ์นะนําการเดินทาง*) 

จากนัน้ นาํท่านเดินทางสู ่Hong Kong Disneyland สวนสนกุจะถกูแบ่งเป็น 7 สว่น ใหท่้านไดส้มัผสักบัความมหศัจรรยอ์ย่าง

แทจ้รงิ 

 - โซนเมนสตรีท ยู เอส เอ จุดเริ่มตน้ของถนนแห่งการเดินทางยอ้นเวลาสู่ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีถนนแกสลิทอนั

แสนสวยของสหรฐัอเมริกา ท่ีคณุจะตอ้งประทบัใจร่วมเตน้ราํ และรอ้งเพลงไปกบัขบวนพาเหรด ชมเพื่อนชาวดีสนียท่ี์

โปรดปรานอย่าง มิกกีเ้มาส,์ มินน่ีเมา้ส,์ โดนัลดั๊ก และกูฟฟ่ี ท่ีมาร่วมเตน้ระบาํอย่างสนุกครืน้เครงกับวงดนตรีมารช์ 

และเหลา่นกัเตน้ท่ีเต็มไปดว้ยความรา่เรงิ 

 - โซนทอย สตอร่ีแลนด ์กับเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีใหญ่โตมโหฬารท่ีสุดในสวน ร่วมสนุกกับสวนหลงับา้นของแอนดี ้กับ

สามเครื่องเลน่ใหม่ ทอยโซลเจอร ์พาราชูต้ดรอ้ป, สลิง้กีด็้อกสปิน และอารซ์ี เรสเซอร ์

 - โซนแอดเวนเจอรแ์ลนด ์สมัผสัความเรา้ใจกบัการผจญภยัในป่าลึกลบัของเอเชีย และแอฟรกิาในดินแดน “จงัเกิล

รเิวอร ์ครูซ” ซึ่งเริ่มตน้การผจญภยับนเรือสาํรวจท่ีลอ่งไปตามแม่นํา้สายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอรแ์ลนด ์ผ่านป่า

ลึกลบัท่ีทุกโคง้นํา้ จะมีสิ่งลึกลบั และสิ่งท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ต่างๆ รออยู่เพื่อสรา้งความสนุก ใหก้ับผูท่ี้เขา้ไปเยือน

ประทบัใจกบัดนตรี และการเตน้ราํที่เต็มไปดว้ยสีสนัไม่ว่าจะเป็นฝงูชา้งที่เลน่นํา้ 
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 - โซนแฟนตาซีแลนด ์ด่ืมดาํไปกับโลกแห่งเทพนิยาย สมัผัสกับปราสาทหลงังาม และพบกับโลกแห่งดิสนีย ์ร่วม

ทักทายเจา้ชาย และเจา้หญิงในเทพนิยาย อิทส ์อะ สมอล เวิลด ์ล่องเรือชมภูมิทัศนอ์ันสวยงามของทุกทวีปทั่วโลก 

ประทบัใจกบัการแสดง มิวสิคลัแบบบรอดเวย ์

  - โซนทูมอรโ์รวแ์ลนด ์ความต่ืนเตน้สนุกสนานพรอ้มเสียงหวัเราะเร่ืองราวของโลกอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยความต่ืนตา 

ต่ืนใจกับนิยายวิทยาศาสตร ์และการผจญภัยในอวกาศ โดดเด่นไปดว้ยบรรยากาศของ “อินเตอรก์าแลคติก สเปซ

พอรต์” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดข้องสวนสนกุ ดิสนียแ์ลนด ์“ไฮ เปอรส์เปซเมาเท่น” 

ร่วมขับจานบินส่วนตวัใน “ออรบิ์ทรอน” พบแสง สี และเสียงดนตรีท่ีไพเราะรวมทัง้เอฟเฟกตท่ี์ต่ืนตา  ต่ืนใจ พบกับ

กองบญัชาการสตารว์อรส์ การฝึกเป็นเจได เพื่อปราบเหล่ารา้ย มาใหม่ล่าสุด กับIron Man Experience เครื่องเล่น

แรกธีมมารเ์วลที่สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์และการต่อสูก้นัแบบดเุดือนใน บซั ไลทเ์ยียร ์แอสโตร บลาสเตอร ์รว่มผจญภยั

ไปในอวกาศท่ีมืดมิด 
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 - โซนกริซลีย ์กัลช สรา้งสรรพิเศษเฉพาะที่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ดินแดนที่สองจากสามดินแดนของการขยายใหญ่ท่ีสุด 

เปิดโลกแสวงโชค 

- โซน Mystic Point สนุกกบัการผจญภัยโซนใหม่ล่าสุดใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” ของ Lord Henry นกัเดินทาง 

และนักสะสมของแปลกประหลาดจากทั่วทุกมุมโลก และAlbert ลิงน้อยคู่ใจของเขาการผจญภัยไดเ้ริ่มตน้ขึน้จาก

ความซุกซนของ Albert ลิงนอ้ยท่ีแอบเปิด “Music Box” กล่องดนตรีปริศนาทาํใหส้ิ่งของเหล่านัน้สามารถเคลื่อนไหว

ไดเ้องราวกับมีชีวิต นั่งรถ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” ท่ีจะพาเราผจญภัย ไปผจญภัยกับเหตุกาณ์

ต่างๆ ภายใน “คฤหาสน ์Mystic Manor” 

หรือ อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนแคนตั้น ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คียงจิมซาจุ่ย ณ ถนนแคนตัน้ หรือหลายคนเรียกว่า “ถนนแบรนด์

เนมแห่งฮ่องกง” หากเดินมาตรงย่านนี ้ ท่านจะไดเ้ห็นแบรนดเ์นมไฮเอ็นดร์ะดบัโลกเปิดช็อปกนัอยู่ตลอดทัง้ถนน

แคนตัน้ เช่น LOUIS VUITTON, ARMANI, PRADA, GUCCI, MARC JACOB, SALVATORE FERRAGAMO, 

VERSACE, Hermès, FENDI ฯลฯ เป็นตน้ ตัง้อยู่บนพืน้ที่ของหา้ง Harbor City แหลง่ชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุในฮ่องกงแบ่ง

พืน้ที่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้Ocean Terminal, The Marco Polo Hong Kong Hotel, Ocean Centre และ Gateway 

Arcade ที่น่ีไดร้วมรา้นคา้ทุกแบรนดท์ั่วโลกมากกว่า 700 รา้น 

** อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานได้อย่างเต็มที ่** 

พักทีโ่รงแรม ICLUB MONG KOK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (พัก 2 คืน) 
 

 3 ชมวิวอ่าววิคตอเรีย–หาดรีพัลสเ์บย–์โรงงานจิวเวลร่ี–วัดแชกงหมิว–ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ 

  วัดหวังต้าเซียน-ช้อปป้ิงจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนู!! ติ่มซาํ 

จากนัน้ นาํท่านชมวิว ยอดเขาวิคตอเรียพ้อยท ์จดุชมวิวสงูท่ีสดุ และสวยท่ีสดุของฮ่องกง ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ต่ืนตา

ต่ืนใจกบัทศันียภาพของเกาะฮ่องกง และฝ่ังเกาลนู ซึ่งเต็มไปดว้ยตกึสงูระฟ้า และอาคารต่างๆ ที่สรา้งตามหลกัฮวงจุย้ 

ถือเป็นจุดชมความงามของเมืองจดุหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมกนัมาก สามารถมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้

และมองเห็นวิวเมืองดา้นลา่งไดเ้กือบทั่วทัง้หมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสนัเขาไกลๆ ของเกาะอีกดว้ย 
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จากนัน้ นาํท่านนมสัการขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เพื่อเป็นสิรมิงคลท่ีบรเิวณ ชายหาดรีพัลสเ์บย ์โดยเชื่อว่า ณ บรเิวณหาดรีพลัสเ์บย์

เป็นจดุที่มีฮวงจุย้ที่ดีที่สดุของเกาะฮ่องกง… นาํท่านเริ่มขอพร เจา้แม่กวนอิม ต่อดว้ยเจา้แม่ทบัทิม และเทพเจา้ไฉ่ซิง

เอีย๊ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรพัยส์ินเงินทอง หรือถา้ท่านไหนมีลกูยาก ก็สามารถขอพรเรื่องลกูได ้ ต่อดว้ย

การขา้มสะพานต่ออายุ เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมีอายยืุนเพิ่มขึน้ 3 ปี หรือคนโสดจะเลือกขอพรกบั เทพเจา้แห่งความ

รกัใหเ้อามือลบูท่ีบรเิวณหินสีดาํ พรอ้มกบัอธิษฐานใหส้มหวงักบัความรกั ปิดทา้ยดว้ยการรบัพลงัฮวงจุย้จากศาลา

แปดทิศซึ่งถือเป็นจุดรวมรบัพลงัที่ดีที่สดุของฮ่องกง 

จากนัน้ นาํท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสรมิ

ดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาทาํเป็นเครื่องประดบัไม่ว่าจะเป็น จี ้  แหวน  กาํไล เพื่อใหเ้ป็น

เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูชาบูฮ่องกง* 

จากนัน้ นาํท่าน ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮาํ พร้อมทั้งทาํพิธียืมเงินเทพเจ้า เพื่อใหเ้ราร ํ่ารวยเงินทอง เงินไหล

กองทองไหลมา วดัเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ เป็นวดัที่ขึน้ชื่อในการดา้นเงินทอง ปลดหนี ้ปิดยอดขาย ปิดดีล รบัทรพัยร์วัๆ 

โดยจะมีการขอพร และยืมเงินเจา้แม่กวนอิมฮองฮาํ ปกติจะมีเป็นเทศกาล ซึ่งถา้ไม่ทนัช่วงนัน้ก็สามารถยืมไดต้ามฤกษ์

สะดวกโดยเมื่อขอพร และยืมเงินไปแลว้หากสาํเรจ็ตอ้งกลบัมาขอบคณุเจา้แม่กวนอิม และเผากระดาษเงินกระดาษ

ทองกลบัไป 
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จากนัน้ นาํท่านเย่ียมชม โรงงานจิวเวอรร่ี์ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกง พบกบังานดีไชนท์ี่ไดร้บัรางวลัอนัดบัเย่ียม และใชใ้นการเสรมิ

ดวงเรื่องฮวงจุย้ โดยการย่อใบพดัของกงัหนัวดัแชกง มาทาํเป็นเครื่องประดบัไม่ว่าจะเป็น จี ้  แหวน  กาํไล เพื่อใหเ้ป็น

เคร่ืองประดบัติดตวั และเสริมดวงชะตา 

จากนัน้ นาํท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (กังหันนําโชค) เพื่อเป็นสิรมิงคลเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งเป็นวดัที่คนฮ่องกงใหก้าร

เคารพนบัถือเป็นอย่างมากเป็นวดัเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สดุวดัหนึ่งของฮ่องกง นาํท่านนมสัการองคเ์ทพขนาดใหญ่
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ประดิษฐานอยู่ในโถงแท่นบชูาหลกั โดยขา้งๆ มีกลอง และระฆงัขนาดใหญ่ตัง้อยู่ ถดัไปเป็นวงลอ้ใบพดัแห่งโชค คน

ฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว ้ และมาหมนุกงัหนัก่อนที่จะไปทาํธุรกิจ หรือ รเิริ่มธุรกิจอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเหลา่บคุคล

สาํคญัขา้ราชการ ดาราฮ่องกงจะมากราบไหว ้และหมนุกงัหนัเพื่อใหก้ารงาน หนา้ที่ ธุรกิจ ราบรื่นเป็นที่รกัของเจา้นาย 

และพวกพอ้ง ซึ่งเชื่อว่าหากหมนุสามรอบแลว้จะนาํพาความโชคดี เปลี่ยนดวงชะตาของตนเองใหดี้ขึน้ทัง้ยงัปัดเป่า

หมนุสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต 

จากนัน้ นาํท่านนมสัการ วัดหวังต้าเซียน หรือ ซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน เป็นวดัที่ใครหลายๆ คนนิยมมาขอพรกบัเทพเจา้

ดา้ยแดง "เทพเจา้หยุคโหลว" หรือที่รูจ้กักนัในนามเทพเจา้แห่งจนัทรา หรือผูเ้ฒ่าแห่งดวงจนัทร ์ โดยเราจะเห็นรูปป้ัน

องคเ์ทพเจา้ถือสมดุเนือ้คู่อยู่ตรงกลางระหว่าง ดา้นซา้ยเป็นเจา้สาว ดา้นขวาเป็นเจา้บ่าว มีดา้ยแดงผกูโยงไปยงัองค์

หยคุโหลว จะมีวิธีการทาํนิว้สาํหรบัสอดดา้ยแดงแสดงใหเ้ห็นอยู่ดา้นหนา้ เดินไปหยิบดา้ยแดงซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุม้

ดา้นซา้ยมือ แลว้ก็ทาํนิว้ตาม ท่ีสาํคญัอย่าทาํดา้ยแดงหลดุมือเด็ดขาด 

จากนัน้ นาํท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั บนถนนนาธาน ณ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีรา้นคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ้

มากมายราคาถกู เช่น GIORDANO, BOSSINI เป็นตน้ เพื่อเป็นของฝากของท่ีระลกึ ของขวญั หรือเลือกเดินชอ้ปป้ิง
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สินคา้หา้งปลอดภาษีดิวตีฟ้รี และโอเชี่ยนเทอรม์ินลัแหลง่รวมสินคา้ชัน้นาํชื่อดงั ที่มีรา้นคา้ใหท้่านเดินชอ้ปป้ิงกว่า 700 

รา้นคา้ อาทิ ARMANI, ESPRIT, EMPORIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR และของฝากคณุหนท่ีู TOY’R 

US หรือเดินชอ้ปป้ิงสินคา้บนถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหลง่รวมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณส์ื่อสารท่ีทนัสมยั 

เย็น อิสระในการรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติเช็กแลปก๊อก 

21.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES เทีย่วบินที ่EK385 

23.15 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล 
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กาํหนดการเดินทาง 
ราคาค่าบริการทัวรต์่อท่าน 

ผู้ใหญ่ท่านละ เด็กพักคู่กับผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

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 ์ 

สาํคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้าํระเงินแลว้ 

ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนั

เน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นี ้

จะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ทาํใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลา

บิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศ หรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดสาํรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้

อย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่

เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่าน/บสั** 

** เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ขวบขึน้ไป จะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มี

หอ้ง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํว่าเปิด 2 หอ้ง จะสะดวกกว่า สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กับ

ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ ** 
 

 อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
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4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   

6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ไม่คุม้ครอง

โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืน ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 

8. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

9. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  
 

 อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้-แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าภาษีนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร ์และ

ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (ชาํระกบัหวัหนา้ทวัรใ์นวนัเดินทาง) 

7. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพงึพอใจของท่าน 
 

 การจอง และการชาํระ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนั

เมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง / เฉพาะวันหยุดยาว และนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกั และตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามที่กาํหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 

3) เมื่อท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมด หรือเพียงบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และเหลือหนา้กระดาษอย่างตํ่า 2 หนา้ เพื่อ

ทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร ์

โดยอตัโนมติั 
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4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียว ท่าน และครอบครวัของท่านตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถกูตอ้ง และความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขัน้ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ก้าํหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง ขั้นตํ่า 15 ท่าน 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่กาํหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หาก

ท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ 

กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการคอน

เฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ 

หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอ และยืนยนัจาํนวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระเงินเขา้มาแลว้จะ

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิด

ค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตาม

เงื่อนไขของบรษัิทฯ 
 

 เงือ่นไขการยกเลิกการจอง และการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาล หรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ ปีใหม่ 

เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํ

ตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดั

จาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ และคืนค่าทวัรส์่วนใด

ส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง เอกสารปลอม นโยบายหา้มเขา้

ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรท์ัง้หมกดหรือค่ามัดจาํมาแลว้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบริการ ค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ อาทิ เช่น กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้ หรือ

ไดช้าํระค่าบรกิารในสว่นของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ เป็นตน้  

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่ายการดาํเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว

โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การนัด

หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาด

และเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบริษัทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั

ของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสญูหายของทรพัยส์ินสว่นตวั ของ

มีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออก 

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่ม

สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตุผลหรือ

ความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถใช้

เดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการชาํระค่าใชจ้่ายในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลูกคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิดจากการ

ตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระ

ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์หรือบุคคล

ท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบางรายการหรือ

ยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

12. ห้ามนาํเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านัน้ 
 

 ตั๋วเคร่ืองบิน และทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน จะตอ้ง

ชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงนิมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดทาง

บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งเป็น ผูร้อ

เงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยนัจาก

ทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษัิทไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท้ี่นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้สามารถ ออก

เดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนดท่าน จะตอ้ง

เป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

เดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้
 

 โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทอีกครัง้ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 
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2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้งจอง

โรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. โรงแรมในฮ่องกงจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้ง

ที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 

 

** เมื่อทา่นชาํระเงนิค่าทัวรใ์ห้กับทางบรษัิทฯ แล้ว ** 

** จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


