
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

เกาะลนัเตา  ขึนกระเชา้นองปิง  นมสัการพระใหญ่โป๋หลิน 

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” 

นงัรถรางพคีแทรม ถา่ยรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง 

อ่าวรีพลัสเ์บย ์ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอิม + เทพเจา้ไฉ่ซิงเอีย 

ขอพรเทพเจา้แห่งโชคลาภ  แกช้ง  หมุนกงัหนันาํโชค  วดัแชกงหมิว 

ขอพรดา้นสุขภาพร่างกาย  เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน 

ชมการแสดงแสง สี เสยีง ยงิไฟเลเซอร ์ SYMPHONY  OF  LIGHT 

พิเศษ! อิมอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส ์
 

โดยสายการบินหรู CATHAY PACIFIC (CX) 
 

 
 

 
 
 
 

การนัตีพกัสบาย โรงแรมระดบั 4 ดาว  

ใจกลางเมืองฮ่องกง ย่านชอ้ปปิงจิมซาจุ่ย  ติดถนนนาธาน 

PRUDENTIAL  HOTEL 



 

 

 
 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง & อตัราค่าบริการ          

กาํหนดการเดินทาง รายละเอยีดเทยีวบิน 
ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดยีว 

เดก็ 1 ทา่นพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

(เสริมเตียง) 

เดก็ 1 ทา่นพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่เสริมเตยีง) 

7-9  มีนาคม  2563 
ขาไป   CX616 (06.35-10.15) 

ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

14-16 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX616 (06.35-10.15) 

ขากลบั CX757 (20.25-22.35) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

21-23 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX700 (08.20-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.40) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

28-30 มีนาคม 2563 
ขาไป   CX700 (08.20-12.10) 

ขากลบั CX617 (21.35-23.30) 
   20,900  8,000 19,900 18,900 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตีเกท เอาทเ์ลต -  

  SYMPHONY  OF  LIGHT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คณะเดินทางเทียวบินที CX616  นดัหมาย  เวลา 04.00 น. 
 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4  ประตู 6  แถว M  

เคานเ์ตอรส์ายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้าหน้าทจีากทางบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับ

และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตัวเครืองบินและสมัภาระในการเดินทาง 

06.35 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบินที CX616 / บริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครือง 



10.15 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ททีนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง 
 

 

คณะเดินทางเทียวบินที CX700  นดัหมาย  เวลา 05.30 น. 
 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั 4  ประตู 6  แถว M  

เคานเ์ตอรส์ายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) พบเจ้าหน้าทจีากทางบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับ

และอาํนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตัวเครืองบินและสมัภาระในการเดินทาง 

08.20 น. นาํทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเทียวบินที CX700 / บริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครือง 

12.10 น. การเดินทางใชเ้วลา 3 ชวัโมง ถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ททีนัสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านพิธกีารตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากนัน นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นนองปิง” ตังอยู่บนเกาะลันเตา เป็นหนึงในสถานทีท่องเทยีวทสีาํคัญของ

ฮ่องกง โดยนาํท่านนัง กระเชา้ไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกทมีีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร 

โดยเริมขึนกระเช้าจากสถานีตุงซุงมุ่งหน้าไปยังปลายทางทีหมู่บ้านนองปิง เลือนผ่านทะเลจีนใต้และวนอุทยาน

ลันเตาเหนือ รวมระยะเวลา 25 นาที จากมุมมองด้านบนขณะนังกระเช้าลอยฟ้านัน ท่านจะสามารถมองเห็น

ทศันียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ชืนชมทิวทศัน์และภูมิประเทศได้เกือบทุกๆส่วนของเกาะลันเตา ที

เตม็ไปด้วยภูเขาและความเขียวขจีของป่าไม้ ตงัแต่จากใจกลางเมืองตงุชุงไปจนถึงหมู่บ้านนองปิงเลยทเีดียว  ทงั

ยังสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสมัฤทธปิระทบักลางแจ้งองค์ใหญ่ทีสดุในโลกได้อีกด้วย จากนันนําท่านเดิน

ทางผ่านหมู่บ้านนองปิง ซึงจะมีร้านค้า ร้านขายของฝาก ของทีระลึกต่างๆ ตังอยู่เรียงรายตลอดสองข้างทาง  

แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังทางขึนบันได 268 ขัน เพือขึนสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ซึงประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน

มาเป็นเวลาช้านาน มีความสงูเหนือระดับนําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างขนึจากการเชือมแผ่นทองสมัฤทธถิึง 

200 แผ่น หนัก 250 ตัน และสงู 34 เมตร รวมมูลค่าในการก่อสร้างกว่า 60 ล้านเหรียญฮ่องกง องค์พระนังอยู่

บนฐานกลีบดอกบัว ยกพระหัตถ์ขวาและแบพระหัตถ์ซ้ายไว้บนตัก พระเนตรมองลงมาด้วยความเปียมเมตตา 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากนัน นาํท่านเดนิทางสู่ห้าง  CITYGATE  OUTLET ศูนย์การค้าในรูปแบบของ OUTLET MALL ทมีีขนาด

ใหญ่ทสีุดของฮ่องกง แหล่งช้อปปิงยอดนิยมของเหล่านักช้อปและนักท่องเทยีว โดยรวบรวมร้านค้า OUTLET 

ของเหล่าแบรนด์ดังทงัหลายไว้อย่างครบครันกว่า 90 แบรนด์ อาทิเช่น MICHAEL KORS, COACH, FILA 

OUTLET, ADIDAS OUTLET, PUMA OUTLET, NIKE OUTLET, BALLY, GUESS, PANDORA, 

SWAROVSKI, KATE SPADE, BURBERRY และแบรนด์ดังระดับโลกอีกมากมาย โดยยกขบวนกันมาลด

ราคาสงูสดุถึง 70% ให้ท่านได้เลือกช้อปอย่างเตม็อิม 
 

***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือเดินทางไปชม SYMPHONY OF LIGHT*** 
 

 จากนัน นาํท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัยข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึงเป็น

สะพานแขวนสองชันทยีาวทสีดุในโลก โดยมีความยาวทงัหมด 2.2 กโิลเมตร (1.4ไมล์) เชือมต่อระหว่างฮ่องกง

อินเตอร์เนชันนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมืองฮ่องกง ตัวสะพานชันบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิง ส่วนชันล่างเป็น

เส้นทางของเอม็ทอีาร์ (MTR) และแอร์พอร์ตเอก็เพรสเทรนส ์(Airport Express Trains) สะพานแขวนซิงหม่า

นี ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทวัโลกอีกด้วย  แล้วนาํท่านเดินทางสู่ปากอ่าววิคตอเรียเพือชมการ

แสดง SYMPHONY  OF  LIGHT  ซึงเป็นการแสดงแสง สี เสียง กลางแจ้งทใีหญ่ทสีดุในโลกทถูีกบันทึกโดย 

“กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” โดยตึกต่างๆทงัในฝังฮ่องกงและเกาลูนกว่า 40 แห่ง จะเปิดไฟพร้อมกันอย่างสว่าง

ไสว ร่วมด้วยการยิงไฟเลเซอร์ประกอบเพลง  โดยจะแสดงเพียงวันละ 1 รอบ ในเวลา 20.00 น. และจะใช้เวลา

ในการแสดงประมาณ 15 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร MAJESTY SEAFOOD RESTAURANT  ( 2 ) 

 

 

                      

  

  

 

 

 
 

  

 
 



 จากนันนําท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ทพัีกสดุสบายกับโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองฮ่องกง พร้อมมอบ

อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้องการชมทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงยามราตรีหรือเดินช้อปปิง

เลือกซือสนิค้า ท่านสามารถเริมต้นเดนิช้อป ชิม ชิลล ์ได้ตังแต่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเป็นต้นไปได้ทนัท ี

 

 

 

 

 
 
 

ฮ่องกงพกัที PRUDENTIAL  HOTEL    Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong  

  Website: www.prudentialhotel.com Tel.  (+852) 2311-8222 

วนัทีสอง         สวนสนุกดิสนยีแ์ลนด ์เต็มวนั! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง ( 3 ) 
 

จากนัน นาํท่านเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” อาณาจักรสวนสนุกอัน

ยิงใหญ่ของฮ่องกง พบกับเครืองเล่นอันทันสมัยและสนุกทีสุด ฟรีเครืองเล่นทุกชนิด เล่นไดไ้ม่จํากดัรอบ 

พร้อมด้วยกจิกรรมและความบันเทงิมากมาย ทถูีกเนรมิตขึนบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 

เมนสตรีท ยูเอสเอ (MAIN STREET, U.S.A.) เริมต้นการเดินทางย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษท ี19 ที

ถนนแกสลิทสตรีทของสหรัฐฯ พบกบัขบวนพาเหรดผองเพือนชาวดิสนีย์ทมีาร่วมเต้นระบาํกบัวงดนตรีมาร์ช

และเหล่านักเต้นทเีตม็ไปด้วยความร่าเริง ระหว่างทางกจ็ะมีร้านช้อปปิงให้ได้เลือกสรรของทรีะลึกจากดิสนีย์

แลนด์ซึงมีมากกว่า 4,000 รายการ และยังเป็นทีตังของซิตีฮอลลแ์ละทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

ทูมอโรวแ์ลนด ์ (TOMORROW LAND) สมัผัสประสบการณ์ใหม่ล่าสดุ Ant-Man and The Wasp: 

Nano Battle จัดเตม็ความสนุกกับเครืองเล่นสดุลาํสมัยทจีะแปลงร่างคุณให้ตัวเลก็เท่ามด!! เพือร่วมภารกิจกับ

ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอย่าง Iron Man, Ant-Man และ the Wasp เพือต่อสู้จากการบุกโจมตีของเหล่าวายร้าย

จากองคก์รไฮดราทต้ีองการมาขโมยปฏิกรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บนหอคอยสตาร์กทเีกาะเกาลูน และต้องการ



จะโจมตีเพือเอา Data Core ซึงเป็นทเีกบ็ข้อมูลลับสุดยอดขององค์กรชีลด์ (S.H.I.E.L.D) ไปด้วย งานนี Iron 

Man และ Ant-Man and The Wasp จึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณด้วยเช่นกัน! 

แฟนตาซีแลนด ์(FANTASY LAND) ตืนตาตืนใจกับเมืองแห่งเทพนิยาย ดินแดนแห่งนีล้วนเตม็ไปด้วย

สสีนัและบรรยากาศของเมืองทจีาํลองมาจากการ์ตูนดิสนีย์ สนุกกับเรืองราวอมตะของ “ช้างน้อยดัมโบ้” งาน

เลียงนาํชาของคนทาํหมวก (Mad Hatter Tea) กับมิคกีเมาท์ ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์ สนุกสนานกับ

ภาพยนตร์ 3a Cups โลดแล่นกับม้าหมุนจากเรืองซินเดอเรลลา รวมถึง “การผจญภัยของวินนี เดอะ พูห์” 

นอกจากนียังมี “แฟนตาซกีาร์เด้น” ทอีอกแบบมาเป็นพิเศษสาํหรับฮ่องกงดสินีย์แลนดโ์ดยเฉพาะอกีด้วย 

แอดเวนเจอรแ์ลนด ์ (ADVANTURE LAND) ผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชียและแอฟริกา ในดินแดน 

“จังเกิล ริเวอร์ ครูซ” (Jungle River Cruise) เริมต้นการผจญภัยบนเรือสาํรวจล่องไปตามแม่นาํสายใหญ่ผ่าน

เส้นทางป่าทีทุกโค้งนาํจะมีสิงลึกลับคอยสร้างความตืนเต้นให้กับผู้มาเยือน ตืนตาตืนใจกับสัตว์ป่านานาชนิด 

ล่องไปบนแพท่อนซงุข้ามแม่นาํแห่งการผจญภัยไปยังเกาะทาร์ซานในใจกลางของแอดเวนเจอร์แลนด์ แล้วไต่ขึน

ไปตามขันบันไดไม้ทสีร้างจากชินส่วนเรืออบัปางและข้ามสะพานแขวนไปสู่บ้านต้นไม้กลางป่าดิบของทาร์ซาน 

“Tazan’s Tree House” 

ทอยสตอรีแลนด ์(TOY STORY LAND) สนุกสนานกบัเครืองเล่นใหม่ RC RACER, TOY SOLDIER 

PARACHUTE DROP, SLINKY DOG SPIN, TOY SOLDIER BOOT CAMP พร้อมพบกับคาแรก็เตอร์

พระเอกของเรือง “WOODY” ทรีอต้อนรับท่านอยู่ททีางเข้าด้านตะวันตก และ TOY SOLDIER 3 นายทีรอรับ

คาํสงัจากวู้ดดี รวมถึงไดโนเสาร์ REX ทยืีนต้อนรับท่านอยู่ททีางเข้าด้านตะวันออก 

กริซลีย ์กัลช (GRIZZLY GULCH) พิเศษเฉพาะฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ทเีดียวในโลกเท่านัน!! ผจญภัยไป

กับรถรางตะลุยขุมทองแดนเถือน “บิก กริซลีย์ เมาท์เทน รันอะเวย์ ไมน์ คาร์ส (Big Grizzly Mountain 

Runaway Mine Cars) โคสเตอร์ภาคพืนดนิหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถือนแปลกตา เลียวเลาะผ่าน

โตรกธารนาํพุร้อน “ไกเซอร์ กัลช” (GEYSER GULCH) ทพีวยพุ่งสะเทอืนทวัทังพืนดิน แล้วมาเยียมบ้านช่าง

ตีเหลก็ ร่วมเฮฮาจ้องหาเพือนใหม่ เลง็แล้วพ่นสายนาํจากเครืองสบูลม สนุกสนานกันแบบเยน็ฉาํ  

มิสทิค พอยท ์ (MYSTIC POINT) สมัผัสความลึกลับของคฤหาสน์หรู “Mystic Manor” โดยการนังรถ

สาํรวจ “The Mystic Magneto-Electric Carriage” เพือชมของสะสมของลอร์ดเฮนรี มิสทคิ โดยมีเจ้าลงิน้อย 

Albert เป็นผู้นําทางเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัย ต่อด้วยการเดินสาํรวจในสวนหย่อมทเีตม็ไปด้วยวัตถุโบราณที

สร้างจากภาพลวงตา 3 มิติ “การเ์ดน้ ออฟ วนัเดอร”์ (Garden of Wonder) 
 

 *** ในเวลา 15.30 น. ท่านจะไดพ้บกบัขบวนพาเหรดชุด FLIGHTS OF FANTASY PARADE ทียกทพั

ขบวนเจา้หญิง มิกกีมินนีและผองเพือน รวมถงึคาแร็กเตอรจ์ากพกิซาร ์มาเริงร่ากนัอย่างมากมาย 
 

 ***อิสระอาหารกลางวนัและเย็น เพอืใหท่้านสนุกสนานเพลิดเพลินกบัเครืองเล่นไดอ้ยา่งเต็มอิม*** 

   ***กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือเดินทางกลบัสู่ทีพกั*** 
 

ฮ่องกงพกัที PRUDENTIAL  HOTEL    Address: 222 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong  

  Website: www.prudentialhotel.com Tel.  (+852) 2311-8222 

 

วนัทีสาม (นงัรถรางพคีแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (สูงสุด)– อ่าวรีพลัสเ์บย ์–  

  ฮ่องกงจิวเวลรี – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน – ชอ้ปปิงถนนแบรนดเ์นม –  

  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง
 

 หลังจากนัน นาํท่านเดินทางโดย

ความสูง 396 เมตรเหนือระดับนําทะเล

อาคารรูปร่างครึงวงกลมทีมีเอกลักษณ์

พร้อมตืนตาตืนใจกับตึกระฟ้าทีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที

พลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็นทีตังของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทังถ่ายภาพกับวิวสวยสุด

ประทบัใจ และเลือกซอืของทรีะลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค 

พิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ  ซึงเป็น

ฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยียมชมอกีด้วย 

ท่านสู่ “อ่าวรีพลัสเ์บย”์ เริมต้น

มาก องค์ท่านมีความประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพร

และขอให้การเดนิทางทุกครังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน 

กระเป๋าของตัวเอง เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา

องค์ท่านแล้วกาํมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  

พร “องค์สงักัจจาย(องค์ Baby Buddha) ”

ซึงชาวฮ่องกงเชือกันว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้

ด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย 

เครายาวๆ ในมือท่านถือหนังสอืเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหิน

เชือว่าจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านทมีีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพร

หลังจากนัน นาํท่านเยียมชมโรงงาน 

ฮ่องกง และได้รับรางวัลอนัดบัเยียม

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

รบัประทานอาหารเชา้แบบติมซําตน้ตํารบัของฮ่องกง  ( 4 ) 

นาํท่านเดินทางโดย รถรางพีคแทรม ขึนสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิว

เมตรเหนือระดับนําทะเล จากจุดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ

อาคารรูปร่างครึงวงกลมทีมีเอกลักษณ์โดดเด่นทีสุด ชมเกาะฮ่องกงและเกาะเกาลูน

ตืนตาตืนใจกับตึกระฟ้าทีสูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ทีก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ

พลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็นทีตังของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทังถ่ายภาพกับวิวสวยสุด

ประทบัใจ และเลือกซือของทรีะลึกของฮ่องกงจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีค และ

ซึงเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจําลองเสมือนจริงของเหล่าดารา นักแสดง และผู้ มีชือเสียงของ

ฮ่องกงและทวัโลกให้เข้าเยียมชมอกีด้วย (ในการเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ท่านตอ้งเสียค่าตวัเขา้ชมเอง

เริมต้นขอพรกับ “องค์เจ้าแม่กวนอมิ” ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดสิทิธิ

องค์ท่านมีความประณีตงดงามตังอยู่บนฐานบัว ขอพรต่อกับ “เจ้าแม่ทับทิม”

และขอให้การเดินทางทุกครังปลอดภัย พร้อมสกัการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี

ใครได้มาสัมผัสองค์ท่านจะได้รับแต่เงิน ทอง กลับบ้าน โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

เสมือนเป็นเคลด็ว่าให้เงินทองไหลมาเทมาสู่กระเป๋าของเรา แล้วลูบก้อนทองทอียู่ด้านข้าง

องค์ท่านแล้วกาํมาใส่กระเป๋าของตัวเองอีกครัง  ส่วนท่านใดทมีีบุตรยากหรือ แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอ

Baby Buddha) ” จะประสบความสาํเรจ็เกือบทุกคน แล้วเดินข้าม 

ซึงชาวฮ่องกงเชือกันว่าการข้ามสะพานนีจะสามารถต่ออายุได้ เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไป

ด้วยเซียนและเทพเจ้ามากมาย หนึงในนันคือ “องค์เทพจันทราหรือเทพเจ้าแห่งความรัก

หนังสอืเล่มใหญ่ ข้างๆองค์ท่านจะมีหินสดีาํก้อนโต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

เชือว่าจะนาํพาให้พบคู่  ส่วนท่านทมีีคู่อยู่แล้วเมือไหว้ขอพรองค์ท่านแล้วกจ็ะช่วยให้ความ

นําท่านเยียมชมโรงงาน ฮ่องกงจิวเวลรี (HKJ)  ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทขีึนชือของ

ด้รับรางวัลอนัดับเยียม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 5 ) 

จุดชมวิวทสีงูทสีดุของฮ่องกงกับ

จากจุดนี ท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ 

เกาลูนทังเกาะได้อย่างชัดเจน 

ก่อสร้างตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัล

พลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอืนๆ อันเป็นทีตังของธุรกิจชันนาํของฮ่องกง พร้อมทงัถ่ายภาพกับวิวสวยสุด

และในบริเวณเดียวกันนัน ยังมี

ดารา นักแสดง และผู้ มีชือเสียงของ

ท่านตอ้งเสียค่าตวัเขา้ชมเอง) จากนัน นาํ

ปางประทานพรทชีาวฮ่องกงเชือว่าศักดิสทิธิ

” เพือเป็นทียึดเหนียวจิตใจ

ไฉ่ซิงเอีย” ทเีชือกันว่า หาก

โดยเอาสองมือลูบจากเคราท่านลงมาแล้วกาํมาใส่ใน

แล้วลูบก้อนทองทอียู่ด้านข้าง

แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ให้มาขอ

จะประสบความสาํเร็จเกือบทุกคน แล้วเดินข้าม “สะพานต่ออายุ” 

เมือข้ามสะพานมาแล้วจะเป็นลานกว้างทเีตม็ไป

เจ้าแห่งความรัก” องค์ท่านจะมีหนวด

ต ให้อธิษฐานแล้วทาํการลูบก้อนหิน

ความรักมันคงและยาวนาน 

ต้นตาํรับงานดีไซน์แหวนเพชรกังหันทีขึนชือของ



หลังจากนันนาํท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม 

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสทิธใินการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสริิมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งน ียังเป็นสถานททีนีิ

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

จากนันให้ท่านทาํพิธหีมุน “กงัหนัแห่งโชคชะตา

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดงันี

ใบที 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั

ใบที 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

  เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลังจากนันนาํท่านเดินทางไปสกัการะขอพร

วัดแห่งนีมีเทพผู้ขึนชือและศักดิสทิธิ

คนในครอบครัว และคนทเีรารัก ซึงท่านจะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสกัการะทเีป็นทีนิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง

เจ้าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว 

โหลวนัน ให้ท่านเริมทาํนิวมือ

สาํคญัทสีดุ คือ ห้ามปล่อยให้ด้ายหลุดมือ

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย

แบรนด์เนมตามอธัยาศัย ซงึแบรนด์เนมทุก

OMEGA, TUDOR, ROLEX

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI,

DIOR, MIU MIU, BONJOUR, 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค ์ท่านสามารถซือได้ที
 

วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม (Che Kung Temple)

ทปีระชาชนให้ความเลือมใสศรัทธามาเนินนาน ด้านในศาลจะมีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซงึเป็นเทพประจํา

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสทิธใินการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสริิมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

และวัดแห่งน ียังเป็นสถานททีนิียมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

กงัหนัแห่งโชคชะตา” หรือ "กงัหนันาํโชค" เพือหมุนรับแต่สิ

โดยความหมายของใบพัดทงัส ีมีดงันี 

เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยั ใบที 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา  ใบที 4. คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

เมือหมุนกงัหนัเสร็จแลว้ ใหตี้กลอง 3 ครงั เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสม

เดินทางไปสกัการะขอพร เทพเจา้หวงัตา้เซียน ณ วดัหวงัตา้เซียน

และศักดิสิทธใินการขอพรด้านสุขภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ 

คนทเีรารัก ซึงท่านจะได้พบเห็นผู้คนมากมายนาํธูปพร้อมกับเครืองบูชาต่างๆ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสกัการะทเีป็นทีนิยมสาํหรับการ

เทพเจา้หยกโหลวหรือเทพเจา้ดา้ยแดง ซึงมีอยู่ทงัหมด 3 องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

าสาว ด้านขวาเป็นเทพเจ้าบ่าว โดยจะมีด้ายสีแดงเชือมทัง 3 องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

มือสาํหรับสอดด้ายแดงตามป้ายกาํกับบอกวิธีการทตีังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร

ด้ายหลดุมือเป็นอนัขาดจนกว่าจะเสรจ็พิธ ี 

นาํท่านเดินทางสู่ถนนสาย ชอ้ปปิงแบรนดเ์นมหรู (CANTON ROAD) มอบ

แบรนด์เนมทุกแบรนดร์วมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย 

ROLEX, ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA,

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI,

BONJOUR, CHANEL รวมถึงรองเท้า NEW BALANCE, ONITSUKA 

ส่วนท่านทต้ีองการซือสนิค้าประเภทนาํหอม เครืองสาํอางค ์ท่านสามารถซอืได้ท ีDuty Free Shop (DFS)

Che Kung Temple) หนึงในวัดดังของฮ่องกง 

มีรูปปันสูงใหญ่ของท่านแชกงซึงเป็นเทพประจาํ

วัดแห่งนี เชือว่าองค์ท่านศักดิสทิธใินการขอพรด้านโชคลาภ เสริมความเป็นสริิมงคล ปัดเป่าเรืองร้ายๆออกไป 

ยมสาํหรับท่านทต้ีองการแก้ปีชงอีกด้วย โดยวิธีการไหว้ขอพรจากท่านแชกงนัน 

ท่านจะต้องเข้าไปยืนอยู่เบืองหน้ารูปปันของท่าน แล้วอธิษฐานขอพรพร้อมกับมองหน้าท่านอย่างมุ่งมันตังใจ 

เพือหมุนรับแต่สงิดีๆ ให้เข้ามาในชีวิต 

สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

คิดหวงัสิงใดก็สมความปรารถนาทุกประการ 

เพอืใหเ้ป็นทีรบัรูท้วักนัทงัฟ้าดิน และใหพ้รนนัสมดงัประสงค ์

วดัหวงัตา้เซียน อีกหนึงวัดดังของฮ่องกง 

การขอพรด้านสขุภาพพลานามัย โรคภัยไข้เจบ็ ทงัสขุภาพของตัวเราเอง 

เครืองบูชาต่างๆมาสักการะ

และแก้บนเป็นจาํนวนมาก นอกจากนียังมีอีกหนึงจุดสกัการะทเีป็นทนีิยมสาํหรับการขอพรในด้านความรัก คือ 

องค์ องค์กลางคือ องค์เทพอาวุโส ด้านซ้ายเป็นเทพ

องค์ไว้ สาํหรับวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าหยก

ตังอยู่ ณ บริเวณจุดขอพร สงิที

มอบอสิระท่านเลือกซือสนิค้า

อยู่บนถนนเส้นนีตังแต่ต้นจนสุดสาย ไม่ว่าจะเป็น 

ARMANI, JOYCE, DOLCHE & GABBANA, BURBERRY, PRADA, 

LONGCHAMP, DKNY, H&M, SWAROVSKI, HERMES, COACH, GUCCI, LOUIS VUITTON, 

NEW BALANCE, ONITSUKA TIGER ฯลฯ 

Duty Free Shop (DFS) 



*** กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย เพือเดินทางสู่สนามบิน*** 
 

 

 

คณะเดินทางเทียวบินที CX757  
 

20.25 น. ออกเดนิทางกลับโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เทยีวบินท ีCX757 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครืองดืมบนเครือง 

22.35 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชวัโมง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 
 

 

คณะเดินทางเทียวบินที CX617 
 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC (CX) เทยีวบินท ีCX617 / บริการอาหารรอ้นและ 

  เครืองดืมบนเครือง 

23.40 น. ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชวัโมง ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชนั 2 โดยสวสัดิภาพ 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

รายการท่องเทยีวนีอาจเปลยีนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม 

ทงันีถือเป็นเอกสทิธขิองผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีมอบความไวว้างใจใหท้างบริษทัฯ เป็นผูน้าํพาในการเดินทางครงันค่ีะ 
 

อตัราค่าบริการนีรวม  
 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลับพร้อมคณะชันทศันาจรตามรายการ  

    (กรณอียู่ต่อต้องเสียค่าเปลียนแปลงหรือต้องซือตัวเดยีวทงันีขนึอยู่กับเงือนไขสายการบิน) 

 ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 

 ค่านาํหนักสมัภาระในการเดินทาง 30 กโิลกรัม / 1 ท่าน 

 ค่าทีพักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรือเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทียวทรีะบุตามรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ทรีะบุอยู่ในรายการ  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

     (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทงันีย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม    
 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีเีกนิกว่าสายการบินกาํหนด  

      (สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค จาํกดันาํหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัม/ท่าน ท่านละไม่เกนิ 2 ใบ  

 ถือขนึเครืองได้ไม่เกนิ 7 กิโลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีนาํมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณทีสีายการบินเรียกเกบ็เพิมก่อนการเดนิทาง  

 ค่าอาหาร-เครืองดืมนอกเหนือรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนอืจากรายการทรีะบุ อาทเิช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าทปิพนักงาน

เสร์ิฟ ฯลฯ 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอนื ๆ ทพึีงใช้  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%  



    (บวกราคาเพิมในกรณทีที่านต้องการใบกาํกบัภาษี VAT หรือออกใบเสรจ็ในชือบริษัท ห้างร้าน องคก์ร ฯลฯ) 

 ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิน 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และ คนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 

ดอลลาร์ฮ่องกง เดก็และผู้ใหญ่จ่ายเท่ากนั ยกเว้นเฉพาะเดก็ทารก 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนินาํใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท้์องถินและคนขับรถ แต่ไม่บังคบัทปิ) 
 

เอกสารทีตอ้งใช ้
 

 พาสปอร์ตไทยอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ถ่ายเอกสารสาํเนาหน้าพาสปอร์ตสง่แฟกซ์หรือสแกนส่งมายังบริษัท 

(หนงัสือเดินทางต้องไม่มีรอยขีดเขียน เปียกนํา หรือประทับตราสัญลกัษณอื์นใด นอกเหนือจากทีทางราชการ

กาํหนดลงในหนงัสือเดินทางโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลใหท่้านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้-ออกประเทศไดท้นัที) 
 

เงือนไขการยกเลิก   
 

 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทวัร์ทังหมด 

 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจาํ 50 เปอร์เซน็ต์ 

 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณ ี
 

 

***กรุป๊ทีเดนิทางช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุดยาวอืนๆ กรุป๊เหมาส่วนตวั และกรุป๊ทีแจง้ปิดกรุป๊ไปแลว้*** 

***ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิมดัจํา และ/หรือ ค่าทวัรท์งัหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ*** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได ้  
  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึนไป ออกเดินทาง (มหัีวหน้าทวัร์)  

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 4-9 ท่าน ออกเดนิทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์ แต่มีไกด์คนไทย 100% รอรับทสีนามบินฮ่องกง) 

 คณะจองจาํนวนผู้ใหญ่ 1-3  ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 

เงือนไขการใหบ้ริการ 
 

 สาํรองทนีงัพร้อมชาํระค่ามัดจาํท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชาํระค่ามัดจาํ บริษัทฯ จะถือว่าการจองของท่านไม่สมบูรณ์

และขอสงวนสทิธสิาํหรับผู้ทวีางมัดจาํก่อน  **ส่วนทเีหลือชาํระก่อนการเดนิทาง 10 วัน** 

 กรุ๊ปจอยหน้าร้านจาํนวนผู้เดนิทางขันตาํ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึนไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลิกหรือเลือนการเดินทางใน

กรณทีผู้ีเดินทาง (บุคคลทมีีอายุตงัแต่ 12 ปีขนึไป) ไม่ครบ 4 ท่าน 

 เทียวบิน ราคา และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสาํคัญ 

 หนังสอืเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพือการ

ท่องเทยีวเท่านัน (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากหนังสอืเดินทางมีอายุเหลอืไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 

 กรณีทสีาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองทังทีประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทงัจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสนิหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อน

การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 



 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณสีงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกดิอุบัติเหตุอันเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเทียวเอง หรือในกรณทีกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชาํรุดอนัเนอืงมาจากสายการบิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทที่านไม่เดินทางพร้อมคณะ จะไม่สามารถนาํมาเลือนวันเดินทาง หรือคืนเงิน และไม่

สามารถเปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระค่าบริการทัวร์ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงอืนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีทงัหมดแล้ว 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใน

การคนืเงินค่าทวัร์ทงัหมด 100% ในทุกกรณ ี

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอืนๆ หรือช่วงเทศกาล รวมถึงกรุ๊ปเหมาส่วนตัว ทต้ีองการันตีมัดจาํกับ

สายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และ

กรุ๊ปทแีจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทวัร์จะไม่มีการคืนมัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมดในทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ  
 

 รายละเอยีดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจาํเป็น  หรือเพือความเหมาะสมทงัปวง 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทงันีการขอสงวนสทิธดิงักล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคาํนึงผลประโยชน์ตลอดจน 

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ  ซงึร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 
 

 

ก่อนตัดสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงอืนไขให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จนเป็นทพีอใจแล้วจึงชําระค่ามัดจาํ เพือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
 


