
 

 

รหัสทัวร GQH1901537 
ทัวรฮองกง มาเกา สะพานขามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก 3 วัน 2 คืน (FD) 
วัดแชกงหมิว | ชอปปم�งถนนนาธาน มาเกา  สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก  
เดอเวเนเช่ียน  The Parisian  
 

 



 

 

 
วันที่ 1 

สนามบินนานาชาติเชียงใหม–สนามบินนานาชาตฮิองกง FD515 (06.10-09.45)– 
วัดแชกงหมิว– รานจิวเวอรรี+่รานหยก–อิสระชอปปم�งถนนนาธาน 

04.00 
น. 

พรอมกันที ่สนามบินเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประต ู7-10 
เคานเตอรสาย-การบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางและสัมภาระให   

06.10 
น. 

ออกเดินทางสู ฮองกงโดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที ่FD515  
 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมที่น่ังวาง หากทานมีความประสงคที่จะระบุที่น่ังบนเครื่อง หรือ
เปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม* 

09.45 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮองกง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว พบมัคคุเทศกทองถิ่นฮองกง บริเวณประตู
ทางออก Exit B 

 จากน้ันเดินทางไป วัดแชกงหมิว เปนวัดเกาแกที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกวา 300 ป
ตั้งอยูในเขต Shatin วัดแชกงสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณถึงบุคคลสําคัญคนหน่ึงเปนทหารมี
ชื่อวาทานแชกง เน่ืองจากมีเหตุการณจลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใตของจีนและทานแชกงได
ทําวีระประวัติไว ทําใหคนทั่วไปยกยองและคนจีนมีความเชื่อถือวาหากไดไปกราบไหวและ
ขอพรจากทานแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แลวจะตองไปหมุนกังหันนําโชคที่
ตั้งอยูในวัดเพ่ือจะไดหมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวใหมีความเจริญกาวหนาดานหนาท่ี
การงาน โชคลาภ ยศศักดิ ์และถาหากคนที่ดวงไมดีมีเคราะหรายก็ถือวาเปนการชวยหมุนปด
เป�าเอาสิ่งรายและไมดีออกไปใหหมด ในองคกังหันนําโชคม ี4 ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ 
สุขภาพรางกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา 
ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮองกงและนักธุรกิจจะมาวัดน้ีเพื่อถวาย

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1  สนามบินนานาชาติเชียงใหม–สนามบินนานาชาติฮองกง FD515 (06.10-09.45)–วัดแชกงห
มิว– รานจิวเวอรรี+่รานหยก– 
            อิสระชอปปم�งถนนนาธาน 
วันที่ 2  ฮองกง-มาเกา-สะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก- รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล – โบสถ
เซ็นตปอล – เซนาโดสแควร- เดอะเวเนเชียน +  
           The Parisian - มาเกา(เรือเฟอรรี)่-ฮองกง 
วันที่ 3  สนามบินนานาชาติฮองกง–สนามบินนานาชาติเชียงใหม FD516 (10.35-12.25) 
 



 

 

กังหันลมเพราะเชื่อวากังหันจะชวยพัดพาสิ่งชั่วรายและโรคภัยไขเจ็บออกไปจากตัวและ
นําพาแตความโชคดีเขามาแทน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําชมโรงงานจิวเวอรรี่ ซึ่งเปนโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮองกงในเรื่องการ

ออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ !! และนําทานเลือกชม หยก ...
สําหรับเสริมบารมีเสริมความเปนสิริมงคล และเครื่องประดับที่ทําจากหยก เลือกซื้อเปนของ
ฝาก 
จากน้ันอิสระชอปปم�ง ยานจิมซาจุย ถนนนาธาน และ Ocean Terminal กับสินคาแบรนด
เนมชื่ อดั งต างๆ ระดับ โลกกวา 700 รานค า อาทิ  เชน  Armani, Prada, Gucci, 
Burburry, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯ ล ฯ  ห า งข าย
ของเด็กเลน Toyr'us รานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ DFS Galleria อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 
**อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย** 

ที่พัก พรอมคณะที่จุดนัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก I Club Matauwai Hotel (ฮองกง) 
หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 2 
ฮองกง-มาเกา-สะพานขามทะเลที่ยาวที่สดุในโลก-รูปปم�นเจาแมกวนอิมริมทะเล –  
โบสถเซ็นตปอล–เซนาโดสแควร-เดอะเวเนเชียน + The Parisian-มาเกา(เรือเฟอร
รี)่-ฮองกง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (ติ่มซํา) 
นําทานเดินทางสู มาเกาโดยรถโคช (รถสาธารณะ)  สะพานขามทะเลยาวที่สุดในโลก 
เชื่อมระหวางเขตปกครองพิเศษฮองกง-มาเกา และเมืองจูไห มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 55 
กิโลเมตร (ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) “มาเกา” เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและ
นาสนใจ ในอดีตมาเกาเปนเพียงแคหมูบานเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีน
กวางตุงและฟูเจี้ยนเปนชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงชวงตนศตวรรษที ่16 ชาวโปรตุเกสไดเดินเรือ
เขามายังคาบสมุทรแถบน้ีเพื่อติดตอคาขายกับชาวจีนและมาสรางอาณานิคมอยูในแถบน้ีที่
สําคัญคือชาวโปรตุเกสได นําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามาอยางมากมายทําใหมาเกากลายเปนเมืองที่มี่การ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอยางลงตัวจนสามารถเรียกไดวาเปน 
“ยุโรปใจกลางเอเชีย” มาเกาอยูในเขตมณฑลกวางตุงบนชายฝم�งทะเลดานตะวันตกของ
สามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล ในอดีตมาเกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ป 
จนกระทั่งวันที่19 ธันวาคม ค.ศ.1999 โปรตุเกสทําพิธีสงมอบมาเกาคืนใหกับสาธารณรัฐ



 

 

ประชาชนจีน นับจากน้ันมาเกาไดกลายเปนหน่ึงในเขตปกครองพิเศษของจีนอยางสมบูรณ
แตยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหน่ึงประเทศสองระบบ ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมือง พบมัคคุเทศกทองถิ่นมาเกา 
นําทานชม เจาแมกวนอิมริมทะเล รูปองคเจาแมกวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรง
ดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณใหกับมาเกาเน่ืองในโอกาสสงมอบคืน
ใหกับประเทศจีน ...นําทานแวะซื้อขนมพ้ืนเมืองมาเกา อาทิเชน ขนมทารตไข และทองพับ
หอสาหรายที่ขึ้นช่ือ เพ่ือเปนของฝากคนทางบาน  
จากน้ันนําทานชม ซากประตูโบสถเซนตปอล ที่สรางขึ้นระหวาง ค.ศ.1602-1640 แตโดน
ไฟไหมในป 1835 ทําใหวิทยาลัยเซนตปอลที่อยูติดกับโบสถ ก็กลายเปนซากดวยเชนกัน 
จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งยาน เซนาโดสแควร หรือ เซ็นเตอรพอยทมาเกา ซึ่งโดดเดน
ดวยพื้นถนนที่ปูลาดดวยกระเบื้องเปนลายลอนคลื่นลอมรอบดวยสถาปตยกรรมสไตล
โปรตุเกส มีรานคา และสินคาแบรนดเนมตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัส 

ใหทานถายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจําลองลาสเวกัสและไดชมทองฟ�าจําลองเสมือน
จริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบงเปนโซนตางๆ เชน GRAND CANAL SHOP มี
รานอาหารชื่อดังใหทานไดสัมผัสกับภัตตาคารกวา 30 แหง เพ่ือลิ้มลองเมนูตางๆ ที่ทานชื่น
ชอบและรานค าแบรนด เนมหลากหลายกวา300 ราน  เชน  BOSSINI, G2000, 
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ หรือ ลองเรือกอนโดลา GONDOLA (ไมรวมอยู
ในรายการ ราคาทานละ 120 เหรียญ) ลองไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะ เสี่ยง
โชคคาสิโนซึ่งมีอยูทั้งหมด 4 โซนใหญ ** (ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 21 ป เขาไป
ภายในคาสิโน และไมอนุญาตใหทําการบันทึกภาพใด ๆ ภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแตง
กายสุภาพ…  
นําทานชม The Parisian Macao เปนอีกหน่ึงแลนดมารคของมาเกาที่ไดยก หอไอเฟล
มาจําลองใจกลางเมือง Cotai Strip โรงแรมแหงน้ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากเมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส นครแหงศิลปะที่มีความงดงามทางดานสถาปตยกรรม ความโดดเดนของ
หอไอเฟล กลิ่นอายของความคลาสสิคและความโรแมนติกมาไวที่โรงแรมแหงน้ี มีหองพัก
มากกวา 3,000 หอง, หางสรรพสินคาหรูหรา Shoppes at Parisian ที่มีแบรนดเนม
มากวา 170 แบรนดเนม จาก ดีไซเนอรชื่อดัง ทั้งแฟชั่นผูหญิงและแฟชั่นผูชาย อาทิเชน PS 
Paul Smith,SPORTMAX,ISABELLE LANGLOIS, BIGPACK,ATTITUDE ฯลฯ 

คํ่า พรอมคณะที่จุดนัดหมาย รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารนําทานเดินทางกลับฮองกง โดยเรือเฟอรรี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 



 

 

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 
ที่พัก เดินทางถึงเกาะฮองกง นําทานเดินทางกลับเขาสูท่ีพัก I Club Matauwai Hotel 

(ฮองกง)  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 สนามบินนานาชาติฮองกง–สนามบินนานาชาติเชียงใหม FD516 (10.35-12.25) 
06.00 

น. บริการปลุกทาน และเช็คเอาทออกจากที่พัก เพ่ือเดินทางสูสนามบินฮองกง 
10.35 

น. 
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม  โดยสายการบิน
แอรเอเชีย (FD) เท่ียวบินที ่FD 516 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

12.25 
น. 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ 

 
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบั

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ

ผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 10 - 12 
สิงหาคม 62 21,888 21,888 21,888 21,888 4,500 

วันที่ 12 - 14 
ตุลาคม 62 21,888 21,888 21,888 21,888 4,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 6,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําคาทัวร ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ

เงินคาทัวรแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน ภายใน 3 

วัน นับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร
โดยอัตโนมัติ 

3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. การยกเลิการเดินทาง 
 6.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
 6.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 
6.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
6.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง

สายการบินมีการการันตีมัดจําที่ น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

6.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางไป
ตางประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทย



 

 

และตางประเทศ ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตอง
ผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางหัวหนาทัวรไมสามารถใหความ
ชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

6.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและ
เงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 300 HKD/คน/ราน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ +

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ +คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน แอรเอเชีย 
20 กิโล 

2. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
3. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
4. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 2 
ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
7. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
8. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
4. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 600 บาท ทาน/ทริป (เด็กผูใหญเก็บ

เทากัน), ทิปหัวหนาทัวร ตามความประทับใจ 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  เน่ืองจากสายการบินแอรเอเชีย ไมสามารถทําการ 
REFUND ได  

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮองกงดอลลาร 


