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06.00 น. คณะพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร N ประตู 7  
                      สายการบินฮองกง แอรไลน  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
08.25 น. ออกเดินทางสูฮองกง  โดยสายการบิน ฮองกง แอรไลน  เที่ยวบนิที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยาน  เชก็ลัปกอก สนามบินแหงนี้ลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลรวมแสนลานดวยการถม

ทะเลเปนเกาะขนาดมหึมา  เพื่อสรางสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว ใหทานรอหัวหนาทัวร ณ สายพาน รับกระเปา เพื่อนําทานออก ทางออก B เพื่อพบไกดทองถ่ิน 
นําทานเดนิทางโดยรถโคชตามเสนทางไฮเวยอันทนัสมัย ผานสะพานแขวนซิงหมา (TSING MA 
BRIDGE)   ซ่ึงเปนสะพานแขวนทางรถยนต และรถไฟทีย่าวที่สุดในโลก ความยาวมากกวา 2.2 กิโลเมตรซึ่ง
ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอรแมน ฟอสเตอร ระหวางทางทานจะไดชมทวิทัศนของ
เกาะฮองกง  
ใหทานได อิสระชอปปงยาน จิมซาจุย (ถนนนาธาน)  ขาชอปทั้งหลายตางรูดีวาหาก กําลังมองหาสินคาแฟชั่น 
หรือ เครื่องสําอาง เครื่องเสริมความงามแลว ละก็ ตองมาที่ฮองกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝนของนักชอป ที่มีทั้ง
รานคานําสมัยและมีช่ือเสียงจําหนายเครื่องสําอางแบรนดดังจากทัว่โลก รวมไปถึงเสื้อผาจากดีไซนเนอร
ทองถ่ิน รวมถึงสมารทโฟนรุนลาสุด กลองดิจิตอลวีดีโอ หรือ แท็บเล็ตแบรนดดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูก
ที่สุดอยูใชหรือไม ไมตองมองหาที่ไหนไกล คุณเลือกสรรไดตามตองการที่ ฮองกง เทานั้น เพราะที่นี่มีหาง
และถนนที่ขายสินคาดิจิตอลโดยเฉพาะทีจ่ะคอยกระตุนตอมอยากของเหลาสาวกไอทีทั้งหลาย ดวยสินคา
ดิจิตอลรุนใหม รวมไปถึงฮารดแวรและซอฟทแวรคอมพิวเตอร หรือ แมกระทั่งชดุโฮมเธียเตอรรุนใหมลาสุด 

 ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - ฮองกง –Avenue of  Star – A Symphony of Lights        (  -  / - / เย็น  )     



www.aprilholiday.com 

2

 
 
 
 
 

นําทานชม  A Symphony of Lights   ความมหัศจรรยเร่ิมตนในเวลา 20.00 น. ทุกค่ําคืน การแสดงมัลติมีเดีย
สุดตระการตานี้ไดรับการบนัทึกในกินเนสบุควาเปนการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญทีสุ่ดในโลก 
ครอบคลุมอาคารและตึกระฟาสําคัญๆ ที่ตั้งอยูสองฝากฝงของอาววิคตอเรีย รวมกวา 40 แหง บนดาดฟาของ
ตึกเหลานีจ้ะประกับประดาดวยแสงไฟ ซ่ึงเพียงกดสวิตชก็จะสองแสงสวางตระการตาเปนสีตางๆ แสดงให
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮองกง 
นําทานชม  Avenue Of  Star   อะเวนิว ออฟ สตาร คือบนทางเดินริมอาววิคตอเรยีฝงจิมซาโจย สรางขึ้นเพื่อ
เปนอนุสรณแดดาราจอเงินและปูชนียบุคคลในวงการภาพยนตรที่ไดสรางปาฏิหาริยใหบังเกิด ถนนสายนี้มี
แผนปาย รอยประทับมือของดาราคาดัง รูปประติมากรรม ตางๆ รวมถึงรูปปงสูง 2 เมตรของ บรูซ ลี  อีกดวย 
นําทานเขาสูท่ี  PANDA  HOTEL   หรือเทียบเทา 
 
 

เชา   รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา  ณ ภตัตาคาร    
  นําทานเดนิทางสู วัดเชอกุง หรือที่รูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูกกลาวขานให 
  เปนปลายทางของการแกชง ตามความเชื่อที่วา การหมนุกังหัน จะชวยหมุนชีวติพลิก 
  ผันจากรายกลายเปนดไีด และการเริ่มตนปใหม หลังวันตรุษจีน จะตองมีการแกเคล็ด 
  ที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮองกง กังหนัลม จะพาชวีิตราบรื่นลอลมและธุรกิจเงินทอง 
  วิ่งฉิว เหมือนกังหันลูลม ตํานานของ แชกงหมิว  (หมวิคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจา 
  แชกง ที่มีประวัติเลาตอกันมาวา อดีตทานเปนนายพลแชกง ในสมัยราชวงศซงของจนี  
  และเปนนายพลที่คุมครองใหฮองเตราชวงศนี้อยูรอดปลอดภัยและมีเร่ืองเลาวา เคยม ี
  โจรสลัดจะยกทัพมาปลน "หมูบานซาถ่ิน" ลูกบานแตกตืน่อพยพขนขาวของหนหีมด  
  แตมีหญิงคนหนึ่งกําลังจะพาลูกหนีเชนกัน  ระหวางทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟอย ลักษณะนาเกรง
  ขาม ถามไถเร่ืองราวกับเธอ และชายชราคนนั้นบอกใหหญิงคนนั้นกลับไปยังหมูบานและพับกังหันลม 
  กระดาษ ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และเสียบไวหนาหมูบาน ตอมา โจรสลัดก็ยกพลผานหมูบานนั้นไป โดย
  ไมมีการปลนสะดม ชาวบานจึงเชื่อกนัวา ชายชราคนนัน้คือ นายพลแชกง และหมูบานนั้นตอมา กต็ั้งวัดกงัหัน
  ลมนี้เอง ตํานานการเปนนายพลของทานแชกง เกีย่วเนื่องมาถึงความเชือ่ในธรรมเนียมการไหวเทพเจาองคนี้ 
  นั่นคอื เมื่อเขาไปในศาล (หามถายรูป) และยืนอยูเบื้องหนารูปปนขนาดมหึมาของทานแชกงแลว ตอง 
  อธิษฐานขอพรและมองหนาทาน อยางมุงมั่น จากนัน้ จึงไปทําพิธี "หมนุกังหนัแหงโชคชะตา"   เมื่อหมุน
  กังหันเสร็จแลว ตองไปลั่นกลองที่อยูดานหลัง 8-9 คร้ัง เพื่อเปนการบอกกลาวกับเทพเจาวามีคนมาเคารพ
  บูชา การลั่นกลอง เปนธรรมเนียมรับตอมาจากนกัรบ ที่จะลั่นกลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง 
  เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอรร่ีที่ขึ้นชื่อของฮองกงพรอมชมรานหยกเปนสินคาโอทอปทองถ่ิน  

วันท่ีสองของการเดินทาง  ฮองกง-ซิตี้ทัวร-นองปง 360       ( เชา / เที่ยง / -  )     
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  นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเสี้ยวแหงนี้สวยทีสุดแหงหนึง่ และยังใชเปนฉากใน
  การถายทําภาพยนตรในหลายเรื่อง ชายหาดแหงนี้เปนสถานที่ยอดฮิตของนักทองเทีย่วชาวไทยและ 
  ชาวตางชาติใครมาฮองกงแลวไมไดมาขอพรที่อาวรีพัลสเบย ที่ฝงเกาะฮองกง แหงนี้ถือวายังมาไมถึงฮองกง 
  ที่นี่เปนที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม เจาแมทับทิม เจาแมแหงทองทะเลผูคนมาขอพร เทพเจาแหงโชคลาภ 
  มีสะพานตออายุโดยมีความเชื่อที่วาถาใครไดเดนิขามสะพานนี้แลวอายจุะยาวขึ้นอกี 3 ป และรูปปนเทวรูป
  และสิ่งศักดิ์สิทธตางๆ ของชาวฮองกง ประวัติของหาดรพีัลสเบยของฮองกงเปนชายหาดที่สวยอีกหนึ่งแหง
  ของเกาะฮองกง ตั้งอยูบริเวณทางตอนใตของเกาะฮองกง ช่ือของอาวนี้ไดมาจากชื่อเรือรบของชาวอังกฤษ เดิม
  เคยเปนทาเทยีบจอดเรือ ที่หาดรีพัลสเบยแหงนี้เพื่อรักษาการเมื่อคร้ังเขาปราบโจรสลัดที่คอยปลนเรอืขนสง
  สินคาที่เดินทางผานเสนนี ้จึงไดช่ือวาหาดรพีัลสเบย ในสมัยกอนหนาหาดจะไมกวางเหมือนปจจุบนันี้เพราะ
  ปจจุบันนีไ้ดถมทะเลออกไปเพื่อใหมีชายหาดที่ยาวมากขึน้เพื่อใชเปนทีพ่ักผอนนอนอาบแดดของชาวฮองกง
  และรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาปคนิกริมชายหาด   
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

นําทานไหวพระ วัดหวังตาเซียน เปนวัดทีม่ีอายุกวาครึ่งศตวรรษรายลอมดวยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ 
วัดแหงนี้ขึน้ชือ่ดานอิทธิฤทธิ์ในการ ดแูลรักษาโรคภัยไขเจ็บ  จึงไดรับการนับถือเปนพิเศษจากบรรดาคนปวย   
ในชวงวันกอนตรุษจีนจะดตีอสุขภาพมากๆ เนื่องจาก วัดนี ้ไดรับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮองกงอยาง
มาก วัดจากปริมาณผูมาสักการบูชา และการที่หนวยงานรัฐตองจัดเจาหนาที่ดแูล มีการปดถนน และ
ถายทอดสดพธีิไหว ซ่ึงจะมทีั้งพิธีกรรมตามลัทธิเตา และการเดินทางมาจุดธูปและนาํของมาเซนไหวกอนเที่ยง
คืนเปลี่ยนสูวนัขึ้นปใหม (ตรุษจีน) ความศรัทธาที่มากมาย โดยเฉพาะคนทองถ่ินฮองกงที่สวนใหญประกอบ
อาชีพคาขาย เนนการศึกษาและสุขภาพด ี จึงมาขอพรใหไมเจ็บไข และขอพรเรื่องการเรียนใหลูกหลานเรียน
เกง ตั้งแตเร่ิมตนปใหม การทําบุญและขอพรเทพเจาเปนเคล็ดที่ยึดถือกนัอยางเหนียวแนนเชนเดยีวกับการนับ
ถือเร่ืองฮวงจุย"การขอพรเทพเจา ตองมาพรอมกับ การใหของเซนไหวตอบแทน"  เปนเรื่องสามัญที่รูวาเปนทั้ง
ธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติ  แตในเบื้องลึกกวานัน้ มผูีใหขอคิดวา หากจะขอพรจากเทพเจา ก็ตองลงทุน 
โดยเฉพาะการขอใหธุรกิจการคาเจริญรุงเรือง   
นําทานเดนิทางสู เกาะลันเตา ซ่ึงมีขนาดใหญเปนสองเทาของเกาะฮองกง และเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดใน
คาบสมุทรฮองกง นําทานนัง่กระเชา Ngong ping 360 จากตุงชุงสูที่ราบนองปง เปนกระเชาทีย่าวทีสุ่ดในโลก 
ทานจะไดชมทิวทัศนรอบตวั 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีนโบราณของหมูบานนองป
งบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร  ใหทานนมัสการพระใหญวัดโปหลิน องคพระสรางจากการเชือ่มแผนสัมฤทธิ์ถึง 200 
แผน หนกั 250 ตันและสูง 34 เมตร องคพระหันพระพักตรไปยังเนนิเขาเบื้องลางบริเวณทะเลจนีใต  อิสระช
อปปง สินคา HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหลงรวมเสื้อผาแบรนดเนมมากวา 40 แบรนดดัง 
ลดราคามากกวา 70% ,รองเทากีฬา ,รานอาหาร ,ซุปเปอรมารเก็ตฯลฯ  (อิสระอาหารค่ํา) 
หมายเหตุ:วันท่ี 2-22 กันยายน กระเชานองปงปดระงับชัว่คราว จะเดินทางขึ้นพระใหญโดยทางรถแทน 

         ** กรณีเปลี่ยนจาก พระใหญเกาะลนัเตา เปนดิสนียแลนด เพิม่ทานละ 1,500 บาท ** 
นําทานเขาสูท่ีพัก... PANDA  HOTEL  หรือเทียบเทา 
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เชา   รับประทานอาหาร แบบติ๋มซํา  ณ ภตัตาคาร    

นําทานเดนิทางสู มาเกาโดยเรือเฟอรร่ี (1 ชัว่โมง) “มาเกา” ในอดีตมาเกาเปนเพยีงแคหมูบานเกษตรกรรม 
และประมงเลก็ๆ โดยมีชาวจีนกวางตุงและฟูเจีย้นเปนชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงชวงตนศตวรรษที่ 16 ชาว 
โปรตุเกสไดเดินเรือเขามายงัคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดตอคาขายกับชาวจีน และมาสรางอาณานิคมอยูในแถบ 
นี้ที่สําคัญคือชาวโปรตุเกสไดนําพาเอาความเจริญรุงเรืองทางดานสถาปตยกรรมและศลิปวัฒนธรรมของชาติ 
ตะวนัตกเขามาอยางมากมาย   
นําทานเดนิทางสู วัดอามา  เปนวัดเกาแก เปนตนกําเนิดชื่อเกาะมาเกา มี สาม ศาล ไมมีศาลพระพทุธมีแต 
อามาหรือเจาแมทับทิมอยูทั้งสามศาล จากนั้นนําทานชม วิหารเซนตปอล โบสถแหงนี้เคยเปนสวนหนึ่งของ
วิทยาลัยเซนตปอล ซ่ึงกอตั้งในป 1594 และปดไปในป 1762 และเปนมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแหงแรก
ของเอเชียตะวนัออก โบสถเซนตปอล สรางขึ้นในป 1580 แตถูกทําลายถึงสองครั้ง ในป1595 และ1601
ตามลําดับจนกระทั่งเกดิเพลิงไหมในป 1835 ทั้งวิทยาลยัและโบสถถูกทําลายจนเหลือแตดานหนาของตึกฐาน
โบสถสวนใหญและบันไดหนาดานหนาของตึกแสดงใหเห็นถึงสไตลผสมระหวางตะวันออกและตะวนัตก
และมีอยูทีน่ี่เพยีงแหงเดยีวเทานั้นในโลก จากนั้นนาํทานชอปปงยานเซนาโดสแควร ถือไดวาเปนทาํเลทอง
ทางธุรกิจของมาเกาเพราะรวบรวมสินคาคุณภาพและรานคา ตางๆไวมากมาย มีเสื้อผาทุกแบบทุกสไตล และ
ยังมีสินคาจากโรงงานผูผลิตสินคาตางๆของมาเกาวางขายอยูดวยเรียกวา ชอปปงที่นี่แหงเดยีวก็คุมเกนิพอ   

เท่ียง    รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
นําทานชมบรรยากาศภายในบริเวณของ VENATIAN HOTEL  ตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบ 
บารอคธีมของโรงแรมเปนแบบสถาปตยกรรมประวัติศาสตรของชาวเวนสิ ทานจะไดพบกับรานคาชอปปง 
กวา 350 ราน มีทั้งสินคาแบรนดเนมมากมายใหทานเลือก และยังมีสปาสุดหรูหราใหทานเลือกใชบริการ มี 
รานอาหารกวา 20 รานและที่นั่งรองรับกวา 1,000 ที่นั่งภายในมเีนื้อที่กวางขวางที่สามารถใชในการจัด 
นิทรรศการ หรือสัมมนา และทานยงัสามารถลองเรือกอนโดลาภายใน(ไมรวมในคาทัวร) บริเวณของ 
โรงแรมและยงัมีขบวนพาเหรดใหทานไดช่ืนชมอันตระการตา 

  นําทานเขาสูท่ีพัก... BEST WESTERN TAIPA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
  
เชา           รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก    

นําทานเดนิทางสู ฮองกง โดยเรือ Ferry ( 1 ชม. ) ... ใหทานได อิสระชอปปงยาน จิมซาจุย (ถนนนาธาน)  
ขาชอปทั้งหลายตางรูดีวาหาก กําลังมองหาสินคาแฟชั่น หรือ เครื่องสําอาง เครื่องเสริมความงามแลว ละก็ ตอง
มาที่ฮองกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝนของนกัชอป ที่มีทั้งรานคานําสมัยและมีช่ือเสียงจาํหนายเครื่องสําอางแบ
รนดดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผาจากดีไซนเนอรทองถ่ิน รวมถึงสมารทโฟนรุนลาสุด กลองดิจิตอลวีดีโอ 
หรือ แท็บเล็ตแบรนดดังจากทั่วโลกในราคาที่ถูกที่สุดอยูใชหรือไม ไมตองมองหาที่ไหนไกล คณุเลอืกสรรได
ตามตองการที่ ฮองกง เทานัน้ เพราะทีน่ี่มหีางและถนนที่ขายสินคาดิจติอลโดยเฉพาะที่จะคอยกระตุนตอม

วันท่ีสามของการเดินทาง  ฮองกง-มาเกา-ซิตี้ทัวร-ชมเวเนเช่ียน                                    ( เชา /เที่ยง /- )     

วันท่ีส่ีของการเดินทาง   มาเกา-ฮองกง-ชอปปง-กรุงเทพฯ            ( เชา / -/ -  )     
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อยากของเหลาสาวกไอทีทั้งหลาย ดวยสินคาดิจิตอลรุนใหม รวมไปถึงฮารดแวรและซอฟทแวรคอมพิวเตอร 
หรือ แมกระทัง่ชุดโฮมเธียเตอรรุนใหมลาสุด 

** กรณีซ้ือเพิ่มดสินยีแลนด วันสุดทาย เพิ่มทานละ 2,500 บาท // เดก็ 3-11 ขวบ 2,200 บาท 
(เดินทางไมนอยกวา 5 คนขึ้นไป)** 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสูสนามบิน... 
18.10 น.     ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ฮองกง แอรไลน  เที่ยวบินที่ HX 765 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจ 
                                             *************** ขอบคุณที่ใชบริการ ******************* 

 

กําหนดเดินทาง 
ผูใหญ 

(หองละ 2 ทาน) 
ทานละ 

   เด็ก(ตํ่ากวา 12 ป) 
มีเตียงเสริม 

พักกับผูใหญ 2 ทาน    

  เด็ก(ตํ่ากวา 12 ป) 
ไมมีเตียงเสริม 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

พักทานเดียว 

เพ่ิม 

5-8,12-15,13-16,14-17 ก.ย 22,900.- 22,900.- 21,900.- 5,000.- 

19-22 ก.ย.   23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,000.- 

20-23,21-24,26-29,27-30 ก.ย. 

28 ก.ย.-1 ต.ค. 
22,900.- 22,900.- 21,900.- 5,000.- 

3-6 ต.ค. 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,000.- 

12-15,18-21,26-29 ต.ค. 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,000.- 

1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 9-12,15-18, 

16-19, 22-25, 23-26 พ.ย. 
29 พ.ย. – 2  ธ.ค. 

23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,000.- 

5-8 ธันวาคม 
HX768  08.40-12.50 
HX767  23.50-01.40 

24,900.- 24,900.- 23,900.- 5,000.- 

6-9,7-10,13-16,14-17,19-22 ธ.ค. 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,000.- 

 
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงที่เกินกวาที่กําหนด* 
** 8-10 ทาน ออกเดินทางไมมีหัวหนาทัวร 15 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสมทั้งนี้คํานึงถงึผลประโยชน ของลูกคาเปนหลัก** 
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อัตราคาบริการรวม   คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ฮองกง-กรุงเทพ/ ภาษีสนามบินทุกแหง //คาธรรมเนียมภาษีน้ํามัน // คาประกันภยั
ทางอากาศ // คาที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยวตามโปรแกรม // คารถโคชปรับอากาศ
เดินทางตามรายการ //คาอาหารตามรายการ //คาน้ําหนกัสัมภาระตามที่สายการบินกําหนดทานละ 20 กิโลกรัม //ทุกที่นั่งมี
ประกันอุบัติเหตุวงเงนิหนึ่งลานบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 
อัตราคาบริการไมรวม  คาทิปกระเปาขึ้นหองพัก //คาทิปไกด,คนขับรถและหวัหนาทวัร วันละ 30 เหรียญ/1 ลูกคา/ 
วัน(โดยเฉลี่ยลูกคาตอทานวนัละ 120 บาท คูณดวยจํานวนวันเดินทาง)// คาทําหนังสอืเดินทาง //คาธรรมเนียมวีซาที่ไมใช 
พาสปอรตไทย //คาน้ําหนักเกินพิกดัที่สายการบินกําหนด//คาใชจายสวนตวัตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหารที่ส่ัง 
นอกเหนือรายการ //คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% และคาภาษหีัก ณ ที่จาย 3% // ทัวรราคาโปรโมชั่น ไมมีแจกกระเปา //  คาน้ํามัน 
เชื้อเพลิง ที่เกนิราคาที่กําหนดไว 
เอกสารที่ตองใช : หนังสือเดนิทางที่ยงัมีอายุใชไดจนถึงวนัเดินทางตองไมต่ํากวา 6 เดอืน ,มีหนาวางไมต่ํากวา 3 หนา 
เงื่อนไขการจอง  
1.มัดจําทานละ 10,000 บาท พรอม FAX สลิปการโอนเงินและหนาหนังสือเดินทางมาที่ บริษัทฯ  สวนที่เหลือชําระกอน
เดินทางอยางนอย 15 วนั 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง ภายใน 45 วนั คืนคาทัวรทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดนิทาง ภายใน 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทวัรในทุกกรณ ี
3.ยกเลิกการเดนิทาง ภายใน 15 วัน คิดคาใชจาย 100 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทกุกรณี 
  
หมายเหต ุ คณะทวัรครบ 8-10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทวัร แตมีไกดทองถ่ินพูดไทยรับ) คณะทวัรครบ 15 ทาน มี 
หัวหนาทวัรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกบัคณะ//บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  
ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการใหบริการ 
และยดึถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ //  เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ 
การใชบริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศไมวาในกรณใีดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีทีม่ีอัตราแลกเงนิมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวรหรือสายการบินปรับขึ้นคาธรรมเนียมตาง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮองกงประกาศ 
ปรับราคาคาบัตรผานประตูสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 


