
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WONDERFUL  HONGKONG 

ฮ่องกง พระใหญ่ลนัเตา กระเช้านองปิง หลีห่ยุ่นหมุ่น  

 4 วนั 2 คืน  
 

WONDERFUL HONGKONG 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 
16,900.- 

 

 

      ไฮไลท์ 

 ชมววิบนยอดเขาทีม่ีช่ือเสียงของกาะฮ่องกง วคิตอเรียพคี ถือเป็นยอดเขาทีสู่งเป้นอนัดับที ่24 ของเกาะฮ่องกง 

 พกัผ่อนกบับรรยากาศปิกนิคชายทะเลทีห่าดรีพลสัเบย์ พร้อมนมสัการเจ้าแม่กวนอมิทีม่ช่ืีอเสียงเร่ืองการขอบุตร 

 นมสัการสิงศักดิ์สิทธ์ิทีเ่ก่าแก่ประจ าฮ่องกงเพ่ือเสริมสิริมงคลแก่ชีวติ วดัแชกงหมิว ขอพรเร่ืองโชคชะตา แก้ปีชง 

 สัมผสัประสบการณ์น่ังกระเช้านองปิงแบบ 360 องศา พร้อมไหว้สักการะพระใหญ่ลนัตาทีว่ดัโปวหลนิ 

 ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมที ่CITY GATE OUTLET พบกนัสินค้า OUTLET แบรนด์เนมมากมาย 

 กนิอาหารทะเลม้ือใหญ่ @ หมู่บ้านชาวประมงเล่ยหยุนหมุน  พร้อมเมนูห่านย่างทีข่ึน้ช่ือของเกาะฮ่องกง 

 

ก าหนดเดนิทาง : พฤษภาคม -  ตุลาคม 2561 

 2560 

ออกเดนิทาง 10 ท่าน  มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

 



วนัแรก                กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS - ตลาดเลดีม้าร์เกต็                                           

08.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  เค้าเตอร์ สายการบิน HONGKONG  
AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร 

11.25 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เทีย่วบินที ่ HX722 

15.30 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้
เมืองและศุลกำกรเรียบร้อยใหค้ณะท่ำนออก Exit B น ำท่ำนเดินทำงผำ่นสะพำนแขวนชิงหม่ำ ชมวิว
ทิวทศัน์อนัสวยงำม  จำกนั้นท ำน่ำนสู่ AVENUE OF STARS จุดชมวิวท่ีสวยงำมเหมำะแก่กำรไป
เดินเล่น ชมววิสวยๆของฮ่องกง ต่อมำชมโชวย์ิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระกำรตำตอบโต้
กนัตำมจงัหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ควำมมหศัจรรยเ์ร่ิมตน้ในเวลำ 20.00 น. ทุก
ค ่ำคืน กำรแสดงมลัติมีเดียสุดยอดตระกำรตำซ่ึงเป็นกำรแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นท่ีอำคำร
ตึกระฟ้ำส ำคญัต่ำงๆ ท่ีตั้งอยู่สองฟำกฝ่ังของอ่ำววิคตอเรียโดยบนดำดฟ้ำของตึกเหล่ำน้ีประดบัไป
ดว้ยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวติช์ก็จะส่องแสงสวำ่งตระกำรตำเป็นสีต่ำงๆแสดงให้เห็นถึงบรรยำกำศอนั
คึกคกัของฮ่องกง จำกนั้นท่ำนชอ้ปป้ิงต่อท่ี LADIES MARKET เป็นถนนสไตล์คนเดิน มีสินคำ้ให้
เลือกหลำกหลำย ทั้งเส้ือผำ้ กระเป๋ำ ตุก๊ตำ และ ของท่ีระลึก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MK / WEST HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง             วดัแชกุงหมิว – โรงงานจิวเวอร์ร่ี – Open top bus - วคิติเรียพคี – รีพลัสเบย์    (D’SUM /L / D)                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติ่มซ า ) 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเชอกุง หรือ “วัดแชกุงหมิว”  เป็นวดัท่ีข้ึนช่ืออย่ำงมำก ท่ีเกำะฮ่องกงวดัแห่งน้ี
เรำรู้จกักนัดีในนำมวดักงัหนัวดัน้ีมีกงัหนัทองแดงท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้หมุน 3 รอบจะขบัไล่ส่ิงชัว่ร้ำยและ
น ำแต่ส่ิงดีๆ มำให้ชำวฮ่องกงนิยมไปสักกำระท่ีวดัน้ีในวนัข้ึน ปีใหม่ของจีน หรือวนัตรุษจีนนัน่เอง 
ซ่ึงชำวฮ่องกงและไทยจะไปสักกำระ ผู้ทีเ่กดิปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง เม่ือถึงบริเวณ
วดัจะเห็นถึงควำมร่มเยน็ของวดัได ้อย่ำงดีทีเดียว เขำ้ขำ้งในวดั จะมีเจำ้หนำ้ท่ีวดัขำยธูป จำกนั้นพำ
ท่ำนเยีย่มชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ข้ึนช่ือของฮ่องกงพบกบังำนดีไซน์ท่ีไดรั้บรำงวลั ใชใ้นกำรเสริมดวง
เร่ืองฮวงจุย้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  
 น ำท่ำนสัมฝัสประสบกำรณ์พิเศษกบักำรนัง่รถบสัเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน 

ตึกระฟ้ำและย่ำนชอ้ปป้ิงต่ำงๆ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วิคตอเรียพีค   ยอดเขำท่ีมีช่ือเสียงของเกำะฮ่องกง 
และถือเป็นยอดเขำท่ีสูงเป็นอนัดบัท่ี 24 ของฮ่องกง ข้ึนชมวิว ถ่ำยรูป ณ จุดชมวิว   ท่ำนสำมำรถ



มองเห็นวิวของเกำะฮ่องกงไดท้ั้งหมด ท่ีสร้ำงตำมหลกัควำมเช่ือเร่ืองฮวงจุย้ ถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวย
ท่ีสุดในฮ่องกง   จำกนั้นพำท่ำนนั่งรถโค้ชสู่ชำยหำดน ้ ำต้ืน น าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมอ่าว
รีพลสัเบย์ พระโพธิสัตวแ์ห่งควำมเมตตำท่ีน่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของกำรของบุตร ไหวไ้ฉ่ซ้ิงเอ้ียขอพร
โชคลำภตลอดปี และขำ้มสะพำนต่ออำยซ่ึุงเช่ือกนัวำ่ขำ้มหน่ึงคร้ังจะมีอำยุเพิ่มข้ึน 3 ปี อ่ำวรีพลสัเบย ์
สถำนท่ีพกัผอ่นบรรยำกำศแบบปิคนิคชำยทะเลและจุดท่ีสนใจอีกดำ้นหน่ึงของอ่ำว   

ค ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ  ณ หมู่บ้านชาวประมง เล่ยหยู่มุน เมนูพเิศษ SEAFOOD 
                           หมู่บ้านประมงเล่ยหยู่มุนเป็นเส้ียวหน่ึงของฮ่องกงทีย่งัคงมีชีวติทีสุ่ขสมบูรณ์ในมหานครยุคใหม่ 

ประมาณ 150 ปีทีแ่ล้ว หมู่บ้านนีด้ ารงชีวติอยู่ได้ด้วยการหาปลา ท าฟาร์มและท าเหมือง ตั้งแต่ช่วงปี 
1960 ถึง 1969 หมู่บ้านนี้กเ็ร่ิมมีช่ือเสียงในด้านแหล่งกินอาหารทะเลกลางแจ้งช้ันดี และวฒันธรรม
การกนิของชาวฮ่องกง คือ ถ้าเป็นอาหารทะเล วตัดุดิบทีน่ ามาปรุงจะต้องยงัมีชีวติอยู่ หรือ "ว่ายน า้" 
เท่าน้ัน     
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL MK / WEST HOTEL  หรือเทยีบเท่า        
 

วนัทีส่าม กระเช้านองปิง-พระใหญ่ลนัเตา-CITYGATE OUTLET- กรุงเทพ                     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ( ติ่มซ า ) 
น ำท่ำนน่ังกระเช้า Ngong ping 360 ท่ียำวท่ีสุดในโลก จำกตุงชุงสู่ท่ีรำบนองปิงในเวลำ 25 นำที ท่ำน
จะได้ชมทิวทศัน์รอบตวั 360 องศำของเกำะลนัเตำ พบกบัสถำปัตยกรรมจีนโบรำณของหมู่บำ้น
นองปิงบนพื้นท่ี 1.5 เฮคตำร์เหนือระดบัน ้ ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่ำนนมสักำรพระใหญ่วดัโป่
หลิน หรือ นิยมเรียกว่ำพระใหญ่ (ในกรณีกระเชำ้นองปิงจะมีกำรปิดปรับปรุง จะเปล่ียนเป็นนัง่รถ
โดยสำรของทำงนองปิงแทน)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ City Gate Outlet แหล่งรวมเส้ือผำ้แบรนด์เนม ห้ำง OUTLETS ขนำดใหญ่บน

เกำะลนัเตำ ห่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติฮ่องกงเพียง 10 นำที ตั้งอยูบ่ริเวณสถำนีรถไฟใตดิ้นตงชงมี
เส้ือผำ้แบรนด์ชั้นน ำมำกมำยให้เลือกช้อปรวมทั้งเคร่ืองประดบั เส้ือผำ้เด็ก รองเทำ้กีฬำ และของ
ตกแต่งบำ้น สินคำ้ลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยงัเป็น Fast Food ช่ือดงัอยำ่ง Mc Donald’s ,KFC 
และอ่ืนๆอีกมำกมำย ชั้นใตดิ้นยงัมี Supermarket มีรำยกำรให้เลือกซ้ือเลือกหำไม่วำ่จะเป็นอำหำร   
ขนม อุปกรณ์ ขำ้วของเคร่ืองใช ้และ สินคำ้อีกมำกมำย 
สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ สนามบินเช็ค เลป ก๊อก เช็คเอกสำรเดินทำงและสัมภำระเตรียมตวัเดินทำง
กลบั 

 *** (อาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย  เพ่ือให้ท่านเต็มอิ่มกบัการช้อปป้ิง) *** 



 สมควรแก่เวลำน ำท่ำน เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนำมบินฮ่องกง) 
 

วนัทีส่ี่                   สนามบินฮ่องกง  - -กรุงเทพฯ           

00.35 น. เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่ HX769 
02.35 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
ข้อควรควรทราบ :  
การลงร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือร้านช้อปต่างๆ ท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์มีผลต่อราคาทัวร์ท่ีเสนอ จึงขอเรียนให้ทุกท่าน 

ทราบว่า จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน  

ในนามของร้านรัฐบาล คือ, โรงงานจิววเอร์ร่ี , ร้านสมุนไพรจีน จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทัวร์  จึงรบกวน

เรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวน ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ซ้ือหรือไม่

ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน  
- ออกเดนิทาง 10 ท่าน  มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแล 

ก าหนดการดินทาง 

 เด็ก อายุ 2-12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3    

ท่าน 

เด็กพกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

เด็กพกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 

25 – 28 พฤษภาคม 2561 

6 – 9 , 13 – 16 กรกฎาคม 2561 

24 – 27 สิงหาคม 2561 

7 – 10 , 14 – 17 กนัยายน 2561 

16,900 16,900 15,900 14,900 5,000 

2 – 5 , 23 – 26 มิถุนายน 2561 

ไฟล์ทขาไป 08.25 – 12.10 
17,900 17,900 16,900 15,900 5,000 

10 – 13 สิงหาคม 2561 

13 – 16 ตุลาคม 2561 
18,900 18,900 17,900 16,900 5,000 

 



ราคานีร้วม 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (ไม่สำมำรถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจำกบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนำ้) 
 โรงแรมตำมระบุ หรือเทียบเท่ำ (หอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดล้ิ้มลองอำหำรพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่ำด ำเนินกำรท ำหนงัสือเดินทำง หรือค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นใบอนุญำตเขำ้-ออกเมืองส ำหรับคนต่ำงดำ้ว 
ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร 
ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั   เสน้ทำงและสำยกำรบินตำมระบุในรำยกำร 
ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมนัตำมรำยกำรทวัร์ 
ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น =  80  HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กบัไกด์  
 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง กรณีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่  6  ท่ำนโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำงทรำบล่วงหนำ้

ก่อนเดินทำง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ สำเหตุอนัเน่ืองมำจำกกำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, กำรนดัหยดุงำน, ภยัธรรมชำติ, กำรก่อวินำศภยั, กำรก่อจลำจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค ำนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง อนัเน่ืองจำกกำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิด 
กฎหมำยหรือกำรหลบหนีเขำ้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ท่ีช ำระมำแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทำงธรรมชำติ อำทิ สึนำมิ แผน่ดินไหว ภูเขำไฟ
ระเบิด อุทกภยั วำตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจำกกำรควบคุมของบริษทัฯ โดยทำงบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดข้ึนตำมจริงเท่ำนั้น เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ำวีซ่ำในกรณีท่ียื่นวีซ่ำแลว้ และค่ำวำงมดัจ ำหอ้งพกั ฯลฯ 

 
 
 



การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช ำระเงินมดัจ ำภำยใน 24 ชัว่โมง นบัจำกวนัท่ีจอง เงินมดัจ ำถือเป็นกำรยืนยนักำรจองของท่ำน 

o จีน ฮ่องกง ไตห้วนั เวียดนำม พม่ำ กมัพูชำ ลำว สิงคโปร์ ท่ำนละ 5,000 บำท 

 ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช ำระล่วงหนำ้ 21 วนัก่อนเดินทำง 
 หำกท่ำนไม่ช ำระเงินค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือตำมก ำหนดวนัดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 
 หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยขำยจะนดัวนั-เวลำ ไปรับหนงัสือเดินทำงและเอกสำรอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด ำเนินกำรยื่นขอวีซ่ำ (ส ำหรับประเทศท่ีตอ้งท ำวีซ่ำ) 

 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่ำทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทำง 6 - วนัเดินทำง  หกัเงินค่ำทวัร์ 100% 

 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่ำนสำมำรถหำผูเ้ดินทำงมำแทนได ้โดยสำมำรถยื่นขอวีซ่ำไดท้นั
ตำมก ำหนดเวลำ ทำงบริษทัฯ ขอคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม คือค่ำวีซ่ำ และค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่น
เง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญำตใหคื้นบตัรโดยสำร 

 หำกท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง อนัเน่ืองมำจำกบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่ำนไม่ไดรั้บกำรพิจำรณำวีซ่ำไม่วำ่ดว้ยเหตุผล
ใด ๆ กต็ำมอนัเป็นกำรพิจำรณำจำกสถำนฑูต ซ่ึงกำรยกเลิกเฉพำะบุคคลหรือกำรยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ใหถื้อเป็นกำร
ยกเลิกตำมเง่ือนไขของวนัเวลำท่ียกเลิกดงักล่ำวขำ้งตน้ 



โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บักำรวำงรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทำงในคณะของท่ำนจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อำจท ำใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตำมท่ีตอ้งกำร 
 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญำตใหมี้ผูเ้ขำ้พกัใน 1 หอ้งมำกท่ีสุด คือ 3 คนเท่ำนั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือมีจ ำนวนจ ำกดั บำงโรงแรมอำจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  ถำ้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิม
ดว้ย 

 หำกโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่ำนจ ำเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ
ตอ้งช ำระค่ำหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีกำรจดัประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) หรืองำนเทศกำลต่ำงๆ เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่ำตวัจำกรำคำ
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือควำมเหมำะสมของโปรแกรม 


