
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮองกง – Mongkok Ladies Market     (-/-/-) 

ไฟลทบิน CX 654 
12.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 5-6 Row M เคาทเตอรสายการบนิคาเธยแปซิฟค Cathay 

Packfic Airways (CX) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

15.10 น.    เดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX 654  **บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 
18.55 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองใหทานออก “ Exit B”  
จากนั้น เ ดินทางสู แหลงชอ ปปง ท่ีขึ้นชื่ อ อีกหนึ่ งแ หง 

Mongkok Ladies Marke (อิสระอาหารเย็น)  
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก  Penta Hotel / SAV Hotel / 

Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
วันที่สอง   วัดแชกงมิว-วัดหวังตาเซียน-รีพลัสเบย-ขอพรเจาแมกวนอิม-ชอปปงนาธาน จิมซาจุย     (เชา/กลางวัน/-)                                    



 

เชา  บริการอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแชกง หรือท่ีรูจักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือ

วัดกังหัน นั่นเอง นมัสการเทพเจาแชกงเพ่ือความเปนสิริมงคลนมัสการ 
เทพเจาหวังตาเซียน ณ วัดหวังตาเซียน หนึ่งในวัดท่ีโดงดังที่สุดของ
ฮองกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไขเจ็บและพบกับผูคน
มากมายท่ีนําธูปและของมาสักการะเพ่ือขอพรตางๆต้ังแตเร่ืองความรกัไป
จนถึงฤกษมงคลในการทําธุรกิจ จากนั้น เย่ียมชมโรงงาน“จิวเวอรรี่”ที่ขึน้
ชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนท่ีไดรับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชม
โรงงานหยก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น นําทานสูหาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเสี้ยวแหงนี้สวย

ท่ีสุดแหงหนึ่ง และยังใชเปนฉากในการถายทําภาพยนตรหลายเร่ืองมีรูป
ปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาท่ีปกปองคุมครองชาวประมง โดดเดนอยูทามกลางสวนสวยท่ี
ทอดยาวลงสูชายหาด ใหทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพ่ือเปนสิริมงคล ขาม
สะพานตออายุซึ่งเชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ป 

จากนั้น  นําทานสู ถนนนาธาน ใหทานเต็มอิ่มกับการชอปปงยาน จิมซาจุยมักจะตั้งตนกันท่ีสถานีจิมซาจุยมีรานขายของท้ัง 
เคร่ืองหนัง,เครื่องกีฬา, เคร่ืองใชไฟฟา,กลองถายรูป และสินคาแบบที่เปนของพ้ืนเมืองฮองกงอยูดวยและตามซอก
ตึกอันซับซอนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปดวย
หางสรรพสินคาเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดตอสามารถเดินทะลุถึงกันได (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

จากนั้น นําทานเขาสูท่ีพัก  Penta Hotel / SAV Hotel / Silka Tsun Wan หรือเทียบเทา 
วันที่สาม  สักการะพระใหญวัดโปหลิน-นั่งกระเชานองปง-ชอปปงซติี้เกท เอาทเลท-กรุงเทพฯ       (เชา/กลางวัน/-)                               



 

เชา  บริการอาหารเชาแบบต่ิมซํา ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นําทานนั่งกระเชา Ngong ping 360 ที่ยาว

ท่ีสุดในโลก จากตุงชุงสูที่ราบนองปงในเวลา 
25 นาที ทานจะไดชมทิวทัศ นรอบตัว 360 
องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปตยกรรมจีน
โบราณของหมูบานนองปงบนพ้ืนท่ี 1.5 เฮค
ตารเหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร อิสระให
ทานนมัสการ พระใหญวัดโปหลิน หรือ นิยม
เรียกวาพระใหญลันเตา (กระเชานองปงจะมี
การปดปรับปรุง ตั้งแตวันท่ี 06-26 มี.ค.62 และจะเปล่ียนเปนนั่งรถโดยสารของทางนองปงข้ึนแทน) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

จากนั้น  อิสระทุกทานท่ี City Gate Outlet แหลงรวมเสื้อผา
แบรนดเนม หางOUTLETS ขนาดใหญบนเกาะ
ลันเตา หางจากสนามบินนานาชาติฮองกงเพียง 10 
นาที ต้ังอยูบริเวณสถานีรถไฟใตดินตงชงมีเสื้อผาแบ
ร น ด ชั้ น นํ า ม า ก ม า ย ใ ห เ ลื อ ก ช อ ป ร ว ม ทั้ ง
เครื่องประดับ เสื้อผาเด็ก รองเทากีฬา และของ
ตกแตงบาน สินคาลดพิเศษ รวมท้ังบริเวณ ชั้น 1 ยัง
เปน Fast Food ชื่อดังอยาง Mc Donald’s ,KFC 
และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใตดินยังมี Supermarket มี
รายการใหเลือกซื้อ เลือ กหาไมวาจะเปนอาหาร   
ขนม อุปกรณ ขาวของเครื่องใช และ สินคาอีกมากมาย Citygate Outlets Mall มีรานอาหารนานาชาติมากมายให
เลือกรับประทานมากถึง 17 รานคารวมท้ังอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของหางยังมีรานกาแฟสุดเกใหนั่งจิบนั่งพัก
ใหหายเหนื่อย 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน Cheak Lap Kok 
ไฟลทบนิ CX 703 
20.00 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX703 
22.10 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
ไฟลทบิน CX 617 
21.30 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX617 
23.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
ไฟลทบิน CX 709 
22.25 น.  เหิรฟากลับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธยแปซิฟก เท่ียวบินท่ี CX709 
00.15 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

****************************************** 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเท่ียว 

 
วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย ฮองกง นองปง  3 วัน 2 คืน บนิคาเธยแปซิฟก 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป เท่ียวบิน ผูใหญ เด็กมเีตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

27 เม.ษ.62 29 เม.ษ.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
02 พ.ค. 62 04 พ.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 20 CX654/CX617 15,900 15,900 15,900 5,500 



 

23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
30 พ.ค.62 01 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
06 มิ.ย.62 08 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 
08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
13 มิ.ย.62 15 มิ..ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 20 CX654/CX709 14,900 14,900 14,900 5,500 
20 มิ.ย.62 22 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 20 CX654/CX703 14,900 14,900 14,900 5,500 
22 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 
29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 20 CX654/CX617 14,900 14,900 14,900 5,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาแรงไกดทองถิ่นและหวัหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอบุติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินบิาร,ซกัรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 



 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 60 ดอลลาหฮองกง /วัน/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
หมายเหตุ(กรุณาอานรายละเอียดดวยคะ) 

การทองเท่ียวประเทศจีนนัน้จะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาลเพือ่เปนการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาวคือรานชา
รานหยกรานบัวหิมะรานผาไหมรานขนมรานจิวเวอรรี ***ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 60 นาที - 90 นาทีซึ่งไมมีการบังคับใหทานซื้อ
ซื้อหรอืไมขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลักไมมีการบังคับใดใดท้ังส้ินหากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวร
เพิ่มทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว***รายการทัวรโรงแรมและตารางการบินดงักลาว
ขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับสับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม ในกรณีไมลงรานรัฐบาลตองจายเพิ่มทานละ 3,000 
บาท 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 

 กรุป 9 ทาน ข้ึนไปออกเดินทาง มีหัวหนาทัวร 
 กรุป 1 – 8 ทาน ไมออกเดนิทาง (คืนคาทัวรเต็มจํานวน) ** โดยทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 7 วนักอนเดินทาง ** 
 กรณีท่ีทานมีเดินทางบนิภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบนิ,ตั๋วรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี 

เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวรเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรอืเวลาบนิ  
โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดนิทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว(Single)และหองคู

(Twin/Double)และหองพักแบบ 3 ทาน(Triple Room)หองพักอาจจะไมติดกัน 
 กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ(Trade Fair)เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมอืงเต็ม บรษิัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
 โรงแรมฮองกงมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองมีขนาดกระทัดรัต ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆและหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการเดนิทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวนัเดินทางกลับ  ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุปเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนดซึ่งทาง



 

บริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดและในกรณียกเลิกการเดินทางและไดดําเนินการออกต๋ัวเครือ่งบินไปแลว(กรณีตั๋ว 
REFUNDได)ผูเดินทางจะตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้  

 
เง่ือนไขการสํารองที่นั่ง 

1. กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนทีเ่หลอืชําระทันทีกอนการเดินทางไม
นอยกวา15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

     2. กรณียกเลิก    
  2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

    วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 
    3.  กรณีเจบ็ปวย จนไมสามารถเดนิทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่นการ 
          เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรอืเล่ือนการเดนิทางไดตาม 

ความเปนจริงในกรณีเจบ็ปวยกะทันหนักอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ 
ตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นท่ี
เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปน

สําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎเิสธการเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมอืง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคาจะตอง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตใุน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร) 



 

 ทางบริษัทฯจะไมรบัผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรอืเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน
ช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถอืวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาทัวรท้ังหมด 
 
** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


