
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 14051 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ราคาทวัร ์6-8 กค  
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

6,996 9,996 9,996 2,500 

 

อตัรานีร้วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ แบบ 144  

*** ราคานีไ้มร่วมภาษเีชือ้เพลงิและภาษสีนามบนิ 1,500 บาท เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ ***  

*** ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัฝั่งฮอ่งกงและจนี 1,500 บาท  เก็บพรอ้มคา่ทวัร ์ *** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง - หา้ง City Gate Outlet -  

เซนิเจ ิน้ ** Option Tour กระเชา้นองปิง เพิม่ทา่นละ 1,000 บาท** 

06:00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ เคานเตอร ์D ช ัน้ 4 ทางเขา้ประต ู2 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ และทีน่ั่งกอ่นออกเดนิทาง 

 
08:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่TG 600 

 มบีรกิารอาหาร เครือ่ง และ หนา้จอทกุทีน่ ัง่ 

11:45 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง Chek Lap Kok  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จดุ

นัดพบประตทูางออก น าทา่นเดนิทางผา่นสะพานแขวนชงิหมา่ เป็นสะพานแขวนส าหรับ

รถยนตแ์ละรถไฟทีย่าวทีส่ดุของโลกมรีะยะทาง2.2กโิลเมตรซึง่ไดรั้บการออกแบบโดย



สถาปนกิชือ่ดังระดับโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนข์องเกาะ

ฮอ่งกง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งดัง CITYGATE OUTLET MALL ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

อัธยาศัย พบกับ OUTLET สนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย เชน่ COACH, ESPRIT, 

POLO, RAUGH LAURENCE หรอืวา่จะเป็น BURBERRY รวมทัง้รองเทา้กฬีามากมายหลาย

ยีห่อ้ และชัน้ใตด้นิจะม ีSUPERMARKET ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจั้บจา่ยกันไดอ้ยา่งจใุจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์สรมิ  กระเชา้ NGONG PING 360 ไหวพ้ระใหญ ่

   ผูใ้หญแ่ละเด็ก ราคา 1,000 บาท  (แบบธรรมดา) 

   จองลว่งหนา้กอ่น 7 วนั  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ทา่นทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมิ 

 เดนิทางสู ่สถานตีงชุง เพือ่ขึน้ กระเชา้ลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถา้ลกูคา้อยากทา้

ทายความหวาดเสยีว สามารถอัพเกรดกระเชา้จากแบบธรรมดา (พืน้ทบึ) เป็นกระเชา้ครสิตัล 

(พืน้กระจกใส) สามารถแจง้หัวหนา้ทัวรไ์ด ้โดยเพิม่เงนิ ทา่นละ 100 เหรยีญฮอ่งกง ไปยัง

เกาะลันเตาเพือ่นมสัการพระใหญ ่ณ วดัโป่วหลนิ หรอื นยิมเรยีกวา่พระใหญล่นัเตา 

องคพ์ระสรา้งทองสมัฤทธิ ์160 ชิน้ องคพ์ระพทุธรปูหันพระพักตรไ์ปทางเหนอืสูจ่นี

แผน่ดนิใหญ ่ประดษิฐานอยูโ่ดยมคีวามสงู 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแลว้มี

ความสงูทัง้ส ิน้ 34 เมตร คา่กอ่สรา้งพระพทุธรปู 60 ลา้นเหรยีญฮอ่งกง โดยพระพทุธรปูมชีือ่

เรยีกอยา่งไมเ่ป็นทางการวา่ พระใหญเ่ทยีนถาน ประดษิฐานบนแทน่บชูามคีวามสงูเทา่กับตกึ 

3 ชัน้ ออกแบบตามฐานโครงสรา้งของหอฟ้าเทยีนถานในปักกิง่ 

จากนัน้ น าทา่นขอพร พระใหญเ่ทยีนถาน ณ ลานอธษิฐาน ใหท้กุทา่นไดต้ัง้จติอธษิฐานขอพรไม่

วา่จะเป็นไหวข้อสขุภาพการงาน การเงนิ เนือ่งจากองคพ์ระเป็นปรางคป์ระทานพร จากลาน

อธษิฐาน ทา่นสามารถเดนิขึน้

ชมฐานองคพ์ระได ้โดยจะมี

บันไดทอดยาวจ านวน  268 

ขัน้  บรเิวณฐานพระพทุธรปู 

เป็นทีป่ระดษิฐานของบรมสา

รกีธาต ุ(พระเขีย้วแกว้)  และ

พระพทุธรปูหยกขาว ทีอ่ันเชญิ

มาจากศรลีังกา ภาพวาดพทุธ

ประวตัโิดยวาดจากสนี ้ามัน 

(ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 

60 เหรยีญฮอ่งกง)  หรอืชมววิ

ของเกาะลันเตาในมมุสงูได ้ 



หมายเหต:ุ กรณีกระเชา้นองปิงปิดซอ่มบ ารงุ หรอืปิดเนือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเป็นรถโคช้ของอทุยาน เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขาแทน 

16.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เซนิเจ ิน้ โดยรถไฟใชเ้วลาเดนิทาง ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีสู ่

เมอืงเซนิเจ ิน้ ทีต่ัง้อยูม่ณฑลกวางตุง้เป็นเมอืงชายแดนรมิฝ่ังตรงขา้มกับเกาะฮอ่งกง หลัง

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ไกดท์อ้งถิน่รอตอ้นรับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( ม ือ้ที ่1 ) 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั James Joyce Coffetel Shenzhen *** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  วดักวนอ-ู โรงงานผลติหยก-ศนูยส์มนุไพรจนี-รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา- หา้งตดิแอรท์ ีห่ลอ่หวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 2 

จากนัน้ น าทา่น เดนิทางสู ่วดักวนอ ูKuan Au Temple ไหวเ้พทเจา้กวนอ ูสญัลักษณ์ของความ

ซือ่สตัย ์ความกตัญญรููค้ณุ ความจงรักภักด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีทา่น

เปรยีบเสมอืนตัวแทนของความเขม้แข็งเด็ดเดีย่วองอาจไมค่ร่ันครา้มตอ่ศตัร ูทา่นเป็นคน

จติใจมั่นคงดั่งขนุเขา มสีตปัิญญาเลอเลศิมาก การบชูาขอพรทา่นก็หมายถงึขอใหท้า่นชว่ย

อดุชอ่งวา่งไมใ่หเ้พลีย่งพล ้าแกฝ่่ายตรงขา้ม และใหเ้กดิความสมบรูณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงที่

ซือ่สตัยห์รอืบรวิารทีไ่วใ้จไดน่ั้นเองดังนัน้ประชาชนคนจนีจงึนยิมบชูา และกราบไหวท้า่นเพือ่

ความเป็นสริมิงคลตอ่ตนเอง และครอบครัวในทกุๆดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางสู ่โรงงานผลติหยก ของล ้าคา่ทีข่ ึน้ชือ่ ซึง่ชาวจนีมคีวามเชือ่วา่หยกคอื สญัลักษณ์

ของความดงีาม สตปัิญญา และความยตุธิรรมรวมไปถงึลัทธขิงจื๊อยังใหค้วามหมายของหยก

ในแงข่องสญัญาลักษณ์แหง่ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลา้

หาญ ซึง่หากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสขุความเจรญิรุง่เรอืง ความร ่ารวย ความมี

โชค ใหท้า่นไดเ้ลอืก น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรจนี แหลง่คน้ควา้ยาแผนโบราณ ทีเ่รา

เรยีกวา่ บัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและมสีรรพคณุมากมาย ผอ่นคลายดว้ยการนวดฝ่า



เทา้พรอ้มฟังการบรยายสรรพคณุของสมนุไพร จากนัน้น าทกุทา่นแวะ รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัยของประเทศจนีไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาท า

เป็นเครือ่งนอนของใชใ้นบา้นไดอ้ยา่งลงตัว 

เทีย่ง บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร(3) 

จากนัน้ น าคณะชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิทีห่า้งตดิแอรท์ ีห่ลอ่หวูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีด่งึดดูขาชอ้ป

ทัง้หลาย นักชอ้ปป้ิงสว่นใหญจ่ะเรยีกทีน่ีว่า่ มาบญุครองของเมอืงจนี ทีน่ีจ่ะเหมอืนมาบญุ

ครองบา้นเรา ตกึสงุ 5 ชัน้ ขา้งในตกึจะมสีนิคา้พืน้เมอืงมากมาย  กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ซึง่

เป็นสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมสารพัดยีห่อ้ชือ่ดังๆ ทัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็น กชุชี ่อามานี ่หลยุส ์

วติตอง เวอรซ์าเช แอรเ์มส ปราดา้ ฯลฯ ทีน่ีม่วีางขายใหเ้ลอืกซือ้หามากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เป็ดปกัก ิง่+ไวนแ์ดง (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั James Joyce Coffetel Shenzhen *** หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เซนิเจ ิน้ - ฮอ่งกง- วดัแชกงหมวิ-โรงงานจวิเวอรร์ ี-่เจา้แม่

กวนอมิยมืเงนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน-สนามบนิฮอ่งกง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ฮอ่งกง โดยรถไฟ ประมาณ 45 นาท ี 

 

 

 

 

 



จากนัน้ เดนิทางไป วดัแชกงหมวิ หรอื วดักงัหนั ในทกุๆ วนัที ่2 ของเดอืนแรกตามปฏทินิจนี ชาว

ฮอ่งกงและนักธรุกจิจะมาวดันีเ้พือ่ถวายกังหันลมเพราะเชือ่วา่กังหันจะชว่ยพัดพาสิง่ชัว่รา้ย

และโรคภัยไขเ้จ็บออกไปจากตัวและน าพาแตค่วามโชคดเีขา้มาแทน  ไวข้อเร ือ่งธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชมโรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวลัอันดับ

เยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวงเรือ่งฮวงจุย้  โรงงานจวิเวอรร์ี ่ฮอ่งกง อกีหนึง่ของแหลง่ชอ้ปป้ิง

ทีพ่ลาดไมไ่ด ้มเีครือ่งประดับใหเ้ลอืกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทเิชน่ แหวน, สรอ้ย, 

ก าไล ฯลฯ และทีน่ยิมกันมากคอื กังหัน 4 ใบพัด ไมว่า่จะเป็น แหวน ตา่งห ู ก าไล หรอื จี้

กังหัน  

 ความหมายของใบพดัท ัง้ 4 ใบ 

 กังหันทัง้ 4 ใบ เมือ่เราขยับใบพัดจะหมนุเป็นวงกลม ตามฮวงจุย้ ชว่ยดงึดดู น าพาสิง่ดีๆ เขา้

มาในชวีติ และ ปัดเป่าสิง่ชัว่รา้ยหรอืสิง่ไมด่อีอกไป 

 ใบที ่1 ความหมาย เดนิทางไปไหนมาไหนใหป้ลอดภัย  

 ใบที ่2 ความหมาย สขุภาพแข็งแรง มอีายยุนืยาว  

 ใบที ่3 ความหมาย โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา 

 ใบที ่4 ความหมาย คดิหวงัสิง่ใดสมความปรารถนาทกุประการ   

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้ น าทา่นไปไหว ้เจา้แมก่วนอมิฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวดัเจา้แม่

กวนอมิทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ในฮอ่งกง ขอพรเจา้แมก่วนอมิพระโพธสิตัวแ์หง่ความเมตตา 

ชว่ยคุม้ครองและปกปักรักษาวดัเจา้แมก่วนอมิที ่Hung Homหรอื 'Hung HomKwun Yum 

Temple' เป็นวดัเกา่แกข่องฮอ่งกงสรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ถงึแมจ้ะเป็นวดัขนาดเล็กทีไ่มไ่ด ้

สวยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แมก่วนอมิทีช่าวฮอ่งกงนับถอืมาก แทบทกุวนัจะมคีนมาบชูา

ขอพรกันแน่นวดั ถา้ใครทีช่อบเสีย่งเซยีมซเีขาบอกวา่ทีน่ีแ่มน่มากทีพ่เิศษกวา่นัน้ นอกจาก

สกัการะขอพรแลว้ยังมพีธิขีอซองอัง้เปาจากเจา้แมก่วนอมิอกีดว้ย ซึง่คนสว่นใหญจ่ะนยิมไป

ในเทศกาลตรษุจนีเพราะเป็นศริมิงคลในเทศกาลปีใหม ่ซึง่ทางวดัจะจ าหน่ายอปุกรณ์ส าหรับ

เซน่ไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมือ่สกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวน

เหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แมก่วนอมิตามเข็มนาฬกิา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ้ ึง่

ภายในซองจะมจี านวนเงนิทีท่างวดัจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค ถา้หากเราประสพ

ความส าเร็จเมือ่มโีอกาสไปฮอ่งกงอกีก็คอ่ยกลับไปท าบญุ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอัธยาศัย เชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ 

Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆ ระดับโลกกวา่ 700 รา้นคา้ อาท ิเชน่ 

Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, 

Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเลน่ Toy r'us รา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS  Galleria   

 

 
 

อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลานดัหมายน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮอ่งกง 



20.45 น. เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 607   

มบีรกิารอาหาร เครือ่ง และ หนา้จอทกุทีน่ ัง่ 

22.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพฯ    

------------------------------------------------------------------------ 



 
 

 

โปรดอา่น 
รวมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ต ีว๋เด ีย่ว เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเทา่น ัน้ // ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางได ้// ไมส่ามารถ Upgrade เป็นช ัน้ธุรกจิได ้// ไมส่ามารถยกเลกิและ 
รฟีนัดค์า่ต ัว๋คนืได ้// โหลดได ้1 ใบ ใบละ 20 ก.ก.  

2.คา่หอ้งพกั หอ้งละ 2  ทา่น  จะนอน 3 ทา่น โปรดสอบถามเพราะบางโรงแรมไมส่ามรถเสรมิ
เตยีงได ้ 
3.คา่อาหารมือ้ทีร่ะบใุนโปรแกรม 6 มือ้ 

4.คา่วซีา่เขา้จนีแบบกรุป๊144   กรณุาอา่น...กรณีประเทศจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ 144 

ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่เด ีย่วจากทางสถานทตูจนีในเมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 2,000 



บาท 

โปรแกรมทวัรนี์ ้เป็นโปรโมช ัน่วซีา่กรุป๊แบบ 144 เท่านัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเล่มอยู่
แลว้ วซีา่กรุป๊ของท่านจะถูกยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี  

และวซีา่ในเล่มของทา่นจะถูกใชง้านทนัท ีทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบ    วี
ซา่ตดิเล่มของท่านหากท่านตอ้งไปท าใหมทุ่กรณี 

5.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
6.คา่หวัหนา้ทวัรด์แูลต ัง้แตเ่มอืงไทย 
 

ไมร่วมอะไรบา้งทรปินี ้
1.ไมร่วม...ภาษนี า้มนั 1,500 บาท / ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์

2.ไมร่วม...คา่ทปิไกดฝ์ั่งฮอ่งกง+จนี 1,500 บาท/ทา่น เก็บพรอ้มกบัคา่ทวัร ์ 

3.ไมร่วม...คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

4.ไมร่วม...คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจาก

รายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง 

5.ไมร่วม... คา่ธรรมเนยีมวซีา่คนตา่งประเทศ ทีต่อ้งท าวซีา่เดนิทางเขา้ประเทศจนี   

6.ไมร่วม...คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์4,000 บาท 

สิง่ทีท่า่นควรรูแ้ละท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

อา่นนะจะ๊ 7 ขอ้เอง 
1. ทวัรน์ ีล้งรา้นชอ้ปป้ิง  4 รา้นหลกัๆ คอื 1.รา้นหยก 2.ศนูยส์มนุไพรจนี 3.รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา 4.รา้นจวิเวอรร์ ี ่

2. หากทา่นมเีทีย่วบนิภายตอ่ในประเทศ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบในวนัจองทวัร ์เพือ่ประโยชนข์อง   

ทา่นเอง  

3. ราคาทวัรน์ ีเ้ป็นราคาพเิศษ ราคาเด็กเก็บเพิม่ 3,000 บาท  

4. เม ือ่ทา่นตดัสนิใจจองทวัรแ์ลว้  ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น เปลีย่นคนเดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได้

ทกุกรณี   

5. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

6. หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งขออาหารพเิศษ เชน่ ทานเจ ไมท่านหม ูหรอื ไก ่หรอื สตัว ์ปีก 

นอกเหนอืจากอาหารทีท่างเราจดัการให ้ขออนญุาตเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามจรงิหนา้งาน 

7. เม ือ่ทานช าระเงนิแลว้ ถอืวา่ยอมรบัขอ้ตกลงท ัง้หมด 

เง ือ่นไขการจา่ยเงนิ 
โปรดช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน หลงัการจอง 1 วนั  

พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านมากวา่ 6 เดอืนขึน้ไป  
 


