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วนัแรก (สนามบนิสวุรรณภมู,ิสนามบนิดอนเมอืง)กรงุเทพฯ – (สนามบนิเช็คหลอบกอ๊ก)ฮอ่งกง   (-/-/-) 
 

 ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok   หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ย ผูเ้ดนิทางออกดา้นประต ูA (EXIT A)  

        พบเจา้หนา้ทีร่ถฯเพือ่นําสง่ทา่นขึน้รถรับสง่สนามบนิ-โรงแรม ( HongKong Airport Shuttle Bus-
Hotel) ออกเดนิทางจากสนามบนิสูโ่รงแรมทีพั่ก(ไมม่ไีกดบ์รกิาร)  

 
 ทีพ่กั METRO PARK MONGKOK HOTEL / SILKA SEA VIEW HOTEL / KOWLOON   หรอืเทยีบเทา่ 
 http://www.metroparkhotelmongkok.com/ 

http://www.silkahotels.com/seaview/ 

            อสิระมือ้อาหาร (ไมม่บีรกิารอาหารเชา้ /กลางวนั /ค า่) 
 

วนัทีส่อง รายการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง ซติ ีท้วัร ์– Repulse Bay – Victoria Peak(Mid Level) – 
วดัแชกงหมวิ(วดักงัหนั) – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่JW  – รา้นหยก – กระเชา้นองปิง 360องศา – ไหว้

พระใหญว่ดัโปหลนิ – City Gate Outlets        พเิศษ!! อาหารเชา้ต ิม่ซ า & เทีย่งอาหารกวางตุง้ (B/L/-) 
    

       เชา้ รบัประทานอาหารแบบติม่ซ า  ณ ภตัตาคาร  ดา้นนอกโรงแรม ( มือ้ที1่) 

หลังรับประทานอาหาร นําคณะสู่ “ อา่วน า้ต ืน้ Repulse Bay ” ซึง่เป็นยา่นทีอ่ยู่
อาศัยของชาวตา่งชาต ิมหีาดทรายสวยงามทีส่ามารถเลน่น้ําได ้นําทา่นเดนิทางสูว่ัด 
เจา้แมก่วนอมิซึง่เป็นสถานทีอ่นัศักดิส์ทิธิข์องฮอ่งกง ใหท้า่นไดก้ราบไหวข้อพรจาก
เจา้แมก่วนอมิ  เจา้แมท่ับทมิ  , พระสงักจัจาย  ,เทพเจา้แหง่โชคลาภ และเทพองค์
อืน่ๆ ซึง่สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีเ่คารพและสกัการะของ ชาวประมงในอดตีเพือ่ขอพรให ้
พน้จากภยัตา่งๆ กอ่นการเดนิทางออกทะเล  
นําคณะขึน้สูจ่ดุชมววิ“ วคิทอเรยีพอยท์ Victoria Point(Mid Level)” ชมความ
สวยงามของอา่ววคิทอเรยี  และสถาปัตยกรรมสิง่กอ่สรา้งมหัศจรรยย์คุปัจจบุนัอาทิ
เชน่ ตกึ Exchange square อาคาร Bank of China Tower , ตกึ Hong 
Kong Bank , อาคาร Exhibition Centre ทีใ่ชใ้นพธิสีง่มอบเกาะฮอ่งกงให ้

ประเทศจนี เมือ่ 1 กรกฎาคม1997 และตกึเอมไพรท์ีส่งู
ทีส่ดุ ณ ปัจจบุนั ฯลฯ อสิระกบัการชมววิถา่ยภาพตาม
อธัยาศัย  
จากนัน้นําคณะไหวพ้ระขอพรที่ วดัแชกงหมงิ  หรอืวดั
กงัหนันาโชค  ตัง้อยูท่ีตํ่าบลซา่ถิน่  ซึง่ถอืเป็นชานเมอืง
ของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง  สรา้งขึน้เมือ่  400 
กวา่ปีผา่นมาแลว้ในสมยัราชวงศช์งิ  ขึน้ชือ่ลอืชาในเรือ่ง
ความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง  
โดยมรีปูปัน้เจา้พอ่แชก้ง๊ และดาบไรพ้า่ยเป็นสิง่ศักดิส์ทิธ์
ประจําวัด ตํานานเลา่วา่ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผน่ดนิจนีเกดิ
กลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็งเมอืงขึน้ทั่วประเทศ  และเหตกุารณ์นีไ้ด ้
กอ่เกดิบรุษุชาตนัิกรบทีช่ ือ่วา่ขนุพลแชก้ง๊  ทีไ่ดย้กทัพไป
ปราบปรามความวุน่วายทีเ่กดิขึน้แทบทกุสารทศิ  และทา่นเองก็ได ้
ชือ่วา่เป็นนักรบทีไ่มเ่คยแพใ้คร  เพราะไมว่า่จะยกทัพไปปราบกบฏ
ทีไ่หนก็จะไดรั้บชยัชนะเสมอ  และดาบคูก่ายของทา่นก็ไดช้ือ่วา่
เป็นดาบไรพ้า่ยเชน่กนั ดาบไรพ้า่ยของทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็น
มงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ในเชงิของการ 
 
 

http://www.metroparkhotelmongkok.com/
http://www.silkahotels.com/seaview/
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ตอ่สูเ้ป็นอยา่งสงู  ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮอ่งกงถงึกบัจําลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึสํานักงาน
ใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะฮอ่งกงเลยทเีดยีว  และวัดแชก้ง๊ 
ยงัเป็นทีม่าของจีก้งัหันนําโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการทอ่งเทีย่วฮอ่งกง  ทีไ่มว่า่ทัวรไ์หนทีม่าฮอ่งกง  เป็น
ตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้  เพือ่เสรมิสรา้งบารมี  และสริิ
มงคลใหก้บัชวีติดว้ยกนัทัง้ส ิน้  
นําคณะเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี่ JW ซึง่เป็นโรงงานจวิเวอรร์ีท่ีม่ ี
ช ือ่เสยีงทีส่ดุของฮอ่งกงในเรือ่งการออกแบบเครือ่งประดับทา่น
สามารถหาซือ้ไดใ้นราคาพเิศษโดยเฉพาะกงัหันแชก้ง๊เรยีกโชคลาภ 
ความสําเร็จและพัด ปัดเป่าสิง่อปัมงคล ออกจากตัวผูส้วมใส ่ดไีซน์
ออกแบบขึน้ตามหลักฮวงจุย้ เสรมิใหผู้ส้วมใส ยิง่เฮง ยิง่รวย ตาม
ความเชือ่ในศาสตรฮ์วงจุย้ของคนจนีนับพันๆปี ( เป็นความเชือ่ สว่น

บุคคล ผูอ้า่นควรพจิารณาฯ)  จากนัน้ยล รา้นหยกอนัมชีือ่เสยีงชมป่ี
เซีย่ สตัวนํ์าโชคลาภและความมัง่มศีรสีขุฯ 

 

**วนันีบ้งัคบัเดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์หากลกูคา้ไมเ่ดนิทางตามโปรแกรมทวัร ์ขออนญุาตเก็บเงนิ

หนา้งานเพิม่ 1,200 เหรยีญฮอ่งกงตอ่ทา่น**  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  หลังรับประทานอาหารนําคณะขา้มไปเกาะลัน
ตา ขึน้กระเชา้นองปิง เพือ่สมัผัสประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ ชมววิทวิทัศนห์มูเ่กาะทะเลจนีใตแ้ละภเูขาสงู
แบบ 360 องศา ระยะทางกวา่ 5.7 กโิลเมตร โดยใชเ้วลาประมาณ 
25 นาท ีจากนัน้นําคณะเทีย่ว ชมหมูบ่า้นนองปิง  ทีจํ่าลองชวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวจนีมบีรรยากาศสบายๆแทรกตัวดว้ยรา้นน้ําชา 
รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ นําทา่นนมสัการ พระใหญล่ันเตา 
เป็นพระพทุธรปูน่ังทําจากทองสมัฤทธิก์ลางแจง้ทีม่ขีนาด ใหญท่ีส่ดุ
ในโลก มน้ํีาหนัก 202 ตัน ความสงู 24 เมตร ทีต่ัง้อยูก่ลางแจง้ของ
เกาะลันเตา จากนัน้นมสัการ พระโพธสิตัวก์วนอมิ  พระมญัชูศรี
โพธสิตัว ์และพระสมนัตภทัรโพธสิตัว ์ณ วดัโปหลนิ ซึง่สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1920 เดมิเป็นวัดขนาดเล็กทีม่พีระภกิษุสงฆเ์พยีง 3 องค ์
ตอ่มาในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปลีย่นเป็นศาสนสถานโปลนิ พรอ้มทัง้มี
การสรา้งอารามและโบสถเ์พิม่ขึน้ทําใหปั้จจบุนัมพีระภกิษุเดนิทางมาจําวัดกนัเป็นจํานวนมาก  
 

*หมายเหตุ* ในวนัซติ ีท้วัรน์ ี ้หากคณะซติีท้วัร ์มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 8ทา่น หลงัอาหารเทีย่ง ไกดพ์า
ลกูทวัรเ์ดนิทางไปกระเชา้นงปิง 360 – พระใหญว่ดัโปหลนิ – City Gate Outlets ทอ่งเทีย่วชว่ง
บา่ยโดยรถไฟ-สง่ถงึโรงแรมทีพ่กั (ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่คะ่) 
  

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง Citygate Outlet  ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย 
กบั OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, 
Raugh Laurence หรอืวา่จะเป็น Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลาย
รุน่และชัน้ใตด้นิจะม ีSupermaket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจ้ับจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ 
 

            อสิระมือ้อาหาร (ไมม่บีรกิารอาหารค า่)  

 ทีพ่กั METRO PARK MONGKOK HOTEL / SILKA SEA VIEW HOTEL / KOWLOON   หรอืเทยีบเทา่ 
 http://www.metroparkhotelmongkok.com/ 

http://www.silkahotels.com/seaview/ 
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วนัทีส่าม เช็คเอา้ท ์ออกจากโรงแรมทีพ่กั(ไกดฮ์อ่งกงประสานงาน) – อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั –กรงุเทพฯ      

                           (-/-/-) 
 

         อสิระมือ้อาหาร (ไมม่บีรกิารอาหารเชา้ /กลางวนั /ค า่) 

ลกูทวัรเ์ช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กัไมเ่กนิเวลาทีไ่กดท์อ้งถิน่แจง้(องิเวลาเช็คเอา้ทจ์ากโรงแรมซึง่
แตล่ะแหง่ไมเ่หมอืนกนั )หลังจากนัน้ อสิระฟรเีดยต์าม
อธัยาศัย อาทเิชน่  อสิระชอ้ปป้ิงยา่นถนนนาธาน  มกัจะ

ตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่  มรีา้นขายของทัง้เครือ่ง
หนัง, เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , กลอ้งถา่ยรปู  ฯลฯ 
และสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและ
ตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING 
COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่  OCEAN TERMINAL 
แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําทีม่ชี ือ่เสยีง  จากทั่ว
ทกุมมุโลกอาทิMARK&SPENSOR , GIORDANO , 
BOSSINI ARMANI , FERAGAMO , BALLY , G2000 
เป็นตน้ และซือ้ของฝากคณุหนูที ่TOY’S R US  
 

แจง้โรงแรมเพือ่นัดเวลารถมารับ จากนัน้ทางโรงแรมแจง้สง่ทา่นขึน้รถรับสง่โรงแรม-สนามบนิ (HongKong 
Airport Shuttle Bus) ออกเดนิทางจากโรงแรมทีพั่กสูส่นามบนิฮอ่งกง(ไมม่ไีกดบ์รกิาร) 

**รถ Shuttle Bus จะมารบัทีโ่รงแรมตามเวลาทีก่ าหนดใน VOUCHER วนันีใ้หล้กูคา้ตดิตอ่ 
Hotel Bell Counter กอ่นเวลารถมาถงึประมาณ 1 ชม. หรอือยา่งนอ้ย 45 นาท ีเมือ่รถมาถงึ

คนขบัจะมาเรยีกชือ่ที ่ Hotel Bell Counter จากน ัน้ใหข้ ึน้รถไปสนามบนิ วนันีไ้มม่ไีกดใ์หบ้รกิาร 
 

 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ประเทศไทย ถงึสนามบนิสวุรรณภมู,ิสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภีาพ 

 
 
หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ,่เด็ก พกัคู ่ทา่นละ 

เด็กอาย ุ2-6 ปี พกัเดีย่ว 

พกักบัผูใ้หญ ่อกี2 ทา่นละ เพิม่ 

มถินุายน – กนัยายน 2560 
(ยกเวน้วนัหยดุยาว,เทศกาลฯลฯ) 

6,789 4,789 2,900 

  

 

อตัรานีร้วม 
Airport Shuttle Bus คา่รถรับ-สง่ สนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 2เทีย่ว(ไปและกลับ) / รายการซติีทั้วรฮ์อ่งกง ซึง่ตรง
กบัวันทีส่องของการเดนิทาง / คา่อาหาร 2มือ้ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่ก 2 คนื / คา่กระเชา้นงปิง 360 / คา่เขา้
ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บั
เงือ่นไขของกรรมธรรม)์ (กรณีลกูคา้ซือ้แพ็กเกจทัวรก์อ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 3วันทําการ) / คา่มัคคเุทศกฮ์อ่งกง
บรกิารในวันทีส่องของการเดนิทาง(วันซติีทั้วร)์  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีภาษีน้ํามันและสมัภาระ เสน้ทาง กรงุเทพฯ–ฮอ่งกง–กรงุเทพฯ / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
และคา่ธรรมเนียมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
(ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ (กรณีลกูคา้ซือ้แพ็กเกจทัวรก์อ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 3วันทําการ) /ภาษีมลูคา่เพิม่ 
7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิคนขับรถ 50$HKD ตอ่ลกูทัวร ์1ทา่น  

 

หมายเหต ุ

 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศใน
สถานทีจ่รงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ช ้

แสดงในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  



2pM Holiday  ขอเสนอแพ็กเกจทัวร ์ทอ่งเทีย่วเกาะฮอ่งกง 2คนื3วัน 
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Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: 2pmholiday@gmail.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 
           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯจะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 4 ทา่นผูใ้หญ ่ 

 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ&ตั๋วระหวา่งประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอน
จากบรษัิททัวรเ์สยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศฮอ่งกง นัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดังกลา่ว   
คอืรา้นหยก รา้นจวิเวอรร์ี ่เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้ชมรา้นดังกลา่ว ชําระคา่ทัวรเ์พิม่ทา่นละ 1,200$HKD ครัน้เมือ่
ทา่นชําระคา่แพ็กเกจทัวรน์ี้แลว้ทางบรษัิททัวรฯ์ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้  
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเต็มจ านวน 100% 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 แจง้ลว่งหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 ** กรณีเจ็บป่วย ** จนไมส่ามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ  จะ

ทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป  แตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนียม ในการมัดจําโรงแรมทีพั่กทา่นละ 2,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@2pmholiday.com
http://www.2pmholiday.com/
http://www.facebook.com/2pmholiday

