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06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ K ประตู 7  
                      สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX768 
12.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก    
 
 

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ฮ่องกง                                                        (  -  / - / เย็น  )      
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สายการบิน HONGKONG AIRLINES ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-200 จ  านวน 283 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 

2-4-2 มีจอทีวีทุกท่ีนัง่พรอ้ม บริการอาหารรอ้นเสรฟิและเครือ่งดื่ม ทั้งขาไปและขากลบั 

  

   
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน)  ขาช้อปทั้งหลายต่างรู้ดีว่าหาก ก าลังมองหาสินค้า
แฟชั่น หรือ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองเสริมความงามแล้ว ละก็ ต้องมาที่ฮ่องกง เพราะที่นี่คือเมืองในฝันของนักช้
อป ที่มีทั้งร้านค้าน าสมัยและมีชื่อเสียงจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมไปถึงเสื้อผ้าจาก
ดีไซน์เนอร์ท้องถิ่น   

 
  ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   

น าท่านชม  A Symphony of Lights  ความมหัศจรรย์เร่ิมต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ าคืน การแสดงมัลติมีเดีย
สุดตระการตาน้ีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงแบบถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้าส าคัญๆ ที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้าของ
ตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 
น่าท่านเข้าสู่ที    PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   SAV HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 * 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซ ่า ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิม วัดที  1 วัดเทียนโห่ว (TIN HUA TEMPLE) เพื่อคุ้มครองการเดินทาง
ให้ปลอดภัย หรือ เรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือ เทพีแห่งท้องทะเล เป็นเชื่อกันว่า ท่านจะปกป้อง
ชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางเล มาอย่างช้านาน 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ                       (  เชา้ /เท่ียง / เย็น  )      
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น าท่านสู่ 
วัดที  2 วัดหยู่นหยู่น (YUEN YUEN INSTITUTE)เพื่อให้ได้ได้เทพเจ้าประจ าตัว พร้อมสักการะพระบรม
ศาสดาของพุทธ เต๋า และ ขงจื้อไหว้ไท้ส่วยเอ้ีย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมทาง
ศาสนาขนาดใหญ่เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกง ที่บูชาศาสตนาพุทธ เต๋ม และ ขงจื้อ วัดแห่งนี้ มีวิหารและหอ
ฟ้า สร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขา ด้านซ้ายขาวโอบล้อมด้วยมังกรเขียว เป็นวัดที่
สวยงามและมีขนาดใหญ่อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว  
ต่อด้วยน าท่านนมัสการ วัดที  3  เจ้าแม่กวนอิม ที่ฮ่องฮ า(KUN IM TEMPLE) วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงใน
ฮ่องกง ให้ทุกท่านได้ขอพระองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา 
ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน น าท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง 
น าท่านเดินทางสู่ วัดที  4 วัดหม่านโม๋ (MAN MO TEMPLE) หรือเทพเจ้ากวนอู เป็นวัดที่มีความสวยงามดุจ
ภาพวาด สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพแห่งวรรณกรรม (หมั่น) และเทพแห่งสงคราม (โหม่) ซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการะของนักศึกษาผู้มีความปรารถนาจะผ่านการสอบคัดเลือกของราชส านักในจีน ซึ่งเป็นระบบที่มีความ
เข้มงวด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ดีที่สุดให้แก่รัฐ วัดน้ีสร้างในปี 1847 และ
ยังคงเป็นสถานบูชาหมั่นโหม่ที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง การได้หยุดพักอย่างสงบใต้ขดธูปขนาดใหญ่ที่แขวนเรียง
รายอยู่เบื้องบนนั้น ถือเป็นความสุขในอีกมุมหนึง่ ที่ตรงกันข้ามกับทางเดินที่แออัดจอแจในย่านธุรกิจการเงิน
บริเวณใกล้เคียงอย่างสิ้นเชิง วัดหมั่นโหม่  สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งปวงบนสรวงสวรรค์ ส่วน Kung Sor 
สร้างขึ้นทางตะวันตกของวัดเพื่อเป็นห้องประชุมและอภิปรายถกเถียงและตกลงปัญหาข้อพิพาทในชุมชนใน
ปี 1908 วัดได้ตกไปอยู่ในความดูแลของเครือโรงพยาบาลตุงหวาอย่างเป็นทางการ ก่อนจะถูกขึ้นทะเบียน
เป็นอาคารประวัติศาสตร์ในปี 2009 และได้รับการอนุรักษ์ไว้ในฐานะอนุสรณ์สถาน 
 

เที ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่หาดทราย วัดที  5 รีพลัสเบย์  REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง 
และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ในหลายเร่ือง ชายหาดแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติใครมาฮ่องกงแล้วไม่ได้มาขอพรที่อ่าวรีพัลส์เบย์ ที่ฝั่งเกาะฮ่องกง แห่งนี้ถือว่ายังมา
ไม่ถึงฮ่องกง ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่แห่งท้องทะเลผู้คนมาขอพร เทพ
เจ้าแห่งโชคลาภ มีสะพานต่ออายุโดยมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้เดินข้ามสะพานนี้แล้วอายุจะยาวขึ้นอีก 3 ปี 
และรูปปั้นเทวรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ของชาวฮ่องกง ประวัติของหาดรีพัลส์เบย์ของฮ่องกงเป็นชายหาดที่
สวยอีกหนึ่งแห่งของเกาะฮ่องกง ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง ชื่อของอ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบ 
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ของชาว
อังกฤษ เดิมเคยเป็นท่าเทียบจอดเรือ ที่หาดรีพัลสเบย์แห่งนี้เพื่อรักษาการเมื่อคร้ังเข้าปราบโจรสลัดที่ 

คอยปล้นเรือขนส่งสินค้าที่เดินทางผ่านเส้นนี้ จึงได้ชื่อว่าหาดรีพัลส์เบย์ ในสมัยก่อนหน้าหาดจะไม่กว้าง 
เหมือนปัจจุบันนี้เพราะปัจจุบันนี้ได้ถมทะเลออกไปเพื่อให้มีชายหาดที่ยาวมากขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนนอน 
อาบแดดของชาวฮ่องกงและรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาปิคนิกริมชายหาด   
น าท่านเดินทางสู่ วัดที  6 วัดเชอกุง(CHE KUNG TEMPLE) หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” ถูก
กล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหัน  จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจาก
ร้ายกลายเป็นดีได้ และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาว
ฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวิตราบร่ืนล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม ต านานของ แชกงห
มิว  (หมิวคือกังหัน) ศาลสถิตของเทพเจ้าแชกง ที่มีประวัติเล่าต่อกันมาว่า อดีตท่านเป็นนายพลแชกง ในสมัย
ราชวงศ์ซ่งของจีน และเป็นนายพลที่คุ้มครองให้ฮ่องเต้ราชวงศ์นี้อยู่รอดปลอดภัยและมีเร่ืองเล่าว่า เคยมีโจร
สลัดจะยกทัพมาปล้น "หมู่บ้านซ่าถิ่น" ลูกบ้านแตกตื่นอพยพขนข้าวของหนีหมด แต่มีหญิงคนหนึ่งก าลังจะ
พาลูกหนีเช่นกัน  ระหว่างทางเธอพบกับชายชราเคราขาวยาวเฟื้อย ลักษณะน่าเกรงขาม ถามไถ่เร่ืองราวกับ
เธอ และชายชราคนน้ันบอกให้หญิงคนนั้นกลับไปยังหมู่บ้านและพับกังหันลมกระดาษ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
มากได้ และเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ต่อมา โจรสลัดก็ยกพลผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นสะดม 
ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราคนนั้นคือ นายพลแชกง และหมู่บ้านนั้นต่อมา ก็ตั้งวัดกังหันลมนี้เอง ต านาน
การเป็นนายพลของท่านแชกง เกี่ยวเนื่องมาถึงความเชื่อ ในธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าองค์นี้ นั่นคือ เมื่อเข้า
ไปในศาล (ห้ามถ่ายรูป) และยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกงแล้ว ต้องอธิษฐานขอพรและ
มองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น จากนั้น จึงไปท าพิธี "หมุนกังหันแห่งโชคชะตา"   เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ว ต้อง
ไปลั่นกลองที่อยู่ด้านหลัง 8-9 คร้ัง เพื่อเป็นการบอกกล่าวกับเทพเจ้าว่ามีคนมาเคารพบูชา การลั่นกลอง เป็น
ธรรมเนียมรับต่อมาจากนักรบ ที่จะลั่นกลองรบเมื่อประสบชัยชนะหลังออกศึกนั่นเอง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตคาร   
น่าท่านเข้าสู่ที    PANDA  HOTEL /  PENTA  HOTEL  /   SAV HOTEL   หรือเทียบเท่า 3 * 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซ ่า ณ ภัตตาคาร  

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ฮ่องกง-ไหวพ้ระ-กรุเทพฯ                            (  เชา้ / เท่ียง / -  )      
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 น าท่านสู่ 
วัดที  7 วัดชิหลิน หรือ ส่านักชี (CHI LIN NUNNERY)  ส านักชีแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถัง เป็นแหล่งพ านักเพื่อความสงบ ภายในวัดมีสระบัวอันงดงาม สวนที่จัดแต่งอย่างประณีต และ
ชายคาอารามลวดลายดอกบัวอันวิจิตร และมีรูปองค์พระโพธิสัตว์หลายปาง รวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับ
อยู่ในศาลด้านใน ส านักชีแห่งนี้ได้รับการบูรณะไปเมื่อปี 2000 จากที่สร้างขึ้นโดยใช้การเข้าไม้ทั้งหลังโดย
ไม่ใช้ตะปูเลยนอก จากท่อระบายน้ าที่เป็นเหล็ก  นับเป็นการผสมผสานแบบใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแห่งหนึ่ง
ในฮ่องกง พร้อมชมร้านหยกเป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่น  
 
น าท่านไหว้พระ วัดที  8  วัดหวังต้าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) เป็นวัดที่มีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษราย
ล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  จึง
ได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  ในช่วงวันก่อนตรุษจีนจะดีต่อสุขภาพมากๆ เน่ืองจาก วัดนี้ 
ได้รับความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก   
  

เที ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในคาบสมุทรฮ่องกง น าท่านนั่ง กระเช้า 360 องศาท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้าน
นองปิง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บ้านนองปิง” ซึ่งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขาย
ชา, ร้านขายตะเกียบ   
น าท่านสักการะองศ์ วัดที  9 พระใหญ่วัดโป่หลินบนเกาะลันเตา  ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไป
สักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่วหลิน) ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่น
สัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเล
จีนใต้  
(ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ และก าหนดการเปิด-ปิดบ ารุงรักษากระเช้า หากกระเช้าปิดให้บริการ 

เราจะน าท่านข้ึนโดยรถเมล์ท้องถิ่น สงวนสิทธิ์หากไม่สามารถข้ึนกระเช้าอันเกิดจากสาเหตุ

ข้างต้นทุกกรณี) 

  

จากนั้นน าท่านลงเขา เพื่อช้อปปิ้ง สินค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้อผ้า 
แบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดัง ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุปเปอร์มาร์เก็ตฯลฯ    
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สมควรแก่
เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

  
22.45 /23.55 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ HX 773   
00.45/01.55  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
                               **********************ขอบพระคุณอย่างสูง***************************** 

  
 การท่องเที ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื อเป็นการส่งเสริมการท่องเที ยวดังกล่าวคือร้านหยก 

ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี  เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ ม ทางบริษัทฯ จะ

ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื อนไขดังกล่าวแล้ว  

 ** หากท่านที ต้องออกตั๋วภายใน (เครื องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที เจ้าหน้าที ทุกครั้งก่อนท่าาการ

ออกตั๋วเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

เนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

..ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์กรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งละเอียด

เป็นท่ีพอใจแลว้จงึวางมดัจ  า เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง.. 

 ก่าหนดเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

(ห้องละ 2 ท่าน) 
ท่านละ 

เด็ก(ต ่ากว่า 12 ปี) 
มีเตียงเสริม 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็ก(ต ่ากว่า 12 ปี) 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักท่านเดียว 

เพิ ม 

20-22,26-28,27-29 มกราคม 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

2-4,3-5,9-11,10-12 กุมภาพันธ ์ 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 
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9-10,10-12,16-18,17-19        

มีนาคม 
18,900.- 17,900.- 16,900.- 4,000.- 

24-26 มีนาคม  ไฟส์บิน 

BKK-HKG CX700 : 0825-1210 

HKG-BKK CX709 : 2225-0015 

19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.- 

  

กรณี กระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม  ทางบริษัทฯ   น่าคณะ ขึ้นไหว้พระโดยใชร้ถแทน 

  
 *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนและภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเกินกว่าท่ีก าหนด* 
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวัหนา้ทวัร ์15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัร ์/ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสมทั้งนี้ ค านึงถึงผลประโยชน ์ของลูกคา้เป็นหลกั** 

 
 อัตราค่าบริการรวม   ค่าตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ง //ค่าธรรมเนียมภาษีน้ ามัน // 
ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ช
ปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม //
ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ 500 บาท /1 ลูกค้า/ตลอดทริป 
  // ค่าท าหนังสือเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกัดที่สายการบินก าหนด//ค่าใช้จ่าย 
ส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์ 
ราคาโปรโมชั่น ไม่มีแจกกระเป๋า //  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่ก าหนดไว้ 
 
เอกสารที ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 
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เงื อนไขการจอง  
1.มัดจ าท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง
มาที่ บริษัทฯ  ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 
 
เงื อนไขการยกเลิก  
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
หมายเหตุ  คณะทัวร์ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ครบ 15 ท่าน มี 
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม  
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการให้บริการ 
และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ //  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ 
การใช้บริการใดๆ บริการหนึ่ง ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ 
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี //  ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการ 
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรือรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ 
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
 

เนื องจาก  ฮ่องกง รณรงค์เรื องการใช่ถุง  กรณไีปซื้อของตามร้านค้าทุกร้านโดยถ้าต้องการถุงจาก 

ร้านค้า ต้องจ่ายเพิ มอีก 50 เซ็นต์ กรณุา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จับจ่ายซื้อของทุกชนิด 

 
 


