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ฮ่องกง เศรษฐีตัวจริง ไหว้พระเสริมดวง เสริมบุญบารมี 
ร่วมพิธีเปิดคลังยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 

ไหว้พระ 9 วัดสำคญัของเกาะฮ่องกง   ฟร.ี...นั่งกระเช้า 
พักฮ่องกง 2 คืน ยา่นจิมซาจุ่ย  

 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
00.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6 อาคารผู้โดยสาร

ขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการ
ตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

**กรุณาเตรียมภาพถ่ายผลตรวจ ATK คู่กับหน้าพาสปอร์ตของท่านไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนออกเดินทางภายใน 24 ชม ***** 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



วันสอง  ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอมิทินหัว -ชายหาดรีพัลส์เบย์ - วัด Pak Tai -วดัหวังต้าเซียน - วัดนางชี ฉี
หลิน - เลดี้ส์ มาร์เก็ต   

02.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX780 
 [บริการของว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าจอทุกที่นั่ง] 
05.55 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hong kong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  
 นำทุกท่านตรวจ PCR ณ สนามบินฮ่องกง ไม่มีค่าใช้จ่าย 
จากนั้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B  
วัดที่ 1  วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว หาดรีพัลส์เบย์ นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ 

ชายหาดรีพัลส์เบย ์สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพร
ศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มัก
สมหวังทุกครั้งไป..  

 ความเชื่อว่า : ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ให้สมหวังทุกประการ และ การไหว้ขอลูกจากพระสังกัจจายน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัดที ่2 นำท่านสู่  วัด Pak Tai  วัดโบราณในย่านหว่านไจ๋ย บรรยากาศสงบ ร่มเย็นแบบวัดเต๋า จุดเด่นอยู่ที่เทพไม้
แกะสลักองค์โตที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้า และมีพระจีนซิ่มทงจี๋ พระองค์เล็กๆ ที่ถือใบพัดด้านซ้าย ที่ว่ากันว่า
สามารถเปลี่ยนใจให้คนที่ไม่รักเรา กลับมารักเราได ้วัด Pak Tai เป็นที่ตั้งของรูปปั้น Pak Tai เก่าแก่ 400 ปี 
รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้าองค์อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
วัดที ่3 นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพ่ืออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็ก

หนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจน

กลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและ

กลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนใน

เวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของ

ลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากท่ีสุด 

สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะ

คล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดง

ขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลือง

อร่าม ภายในมีสวนที่จั  ดเลียนแบบ

สวนในปักก่ิงและยังมีความแม่นยำ

ในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย... ขอพรเรื่องเนื้อคู่ 

 ความเชื่อว่า : ขอพรเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ กับ เทพเจ้าหวังต้าเซียน และ ผูกด้ายแดง ขอพระเรื่องความรัก

กับเทพเจ้าหยุคโหลว 



วัดที ่4 วัดนางชี ฉีหลิน – Chi Lin Nunnery สร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1934 และในสมัยราชวงศ์ถังก็ได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่ประมาณ
ปี 1990 สถาปัตกรรมอาคารต่างๆของวัดทำจากไม้ รูปทรางคล้ายวัดญี่ปุ่น ด้านหน้าวัดมีสระดอกบัวซึ่ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ภายในวัดตกแต่งด้วยทอง ไม้ และดินเผา เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะ
รู้สึกเงียบสงบต่างจากวัดจีนแห่งอื่นในฮ่องกง  ส่วนสวนหนานเหลียน เป็นพื้นที่สีเขียวอันโดดเด่นท่ามกลางตึกสูง
และอาคารบ้านเรือนมากมายบนเนินเขาไดมอนด์ เป็นสวนที่มีสไตล์ศิลปะแบบสมัยราชวงศ์ถัง มีการวางตำแหน่ง
ของเนินเขา หิน น้ำ พืช และโครงสร้างต่าง ๆ ที่ทำจากไม้ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว มีสระน้ำปลาคาร์พกว้าง พร้อมกับ
อาคารและศาลาสไตล์จีนโบราณตั้งอยู่ใจกลาง โดยมีฉากหลังเป็นตึกสูงระฟ้า ทั้งนี้ในสวนแห่งนี้ก็มีร้านจำหน่ายของ
ที่ระลึก ร้านอาหารมังสวิรัติ และร้านน้ำชาให้บริการอยู่ด้วย 

 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
 
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง เลดี้ส์ มาร์เก็ต (Lady Market) เป็นตลาดบนถนนคนเดินสไตล์ Night Market ไม่ได้มีขายเฉพาะ

แต่ของผู้หญิง แต่มีของขายทุกสิ่งอย่าง เป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่น และของแต่งบ้าน
เล็กๆน้อยๆ ร้านค้าตั้งรวมตัวกันกว่า 100 ร้าน ตลาดแห่งนี้ มีที่มาจากการเป็นแหล่งขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับราคาถูกสำหรับสตรีทุกวัย จนเกิดเป็นตลาดกลางแจ้งที่ถือว่ามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกงเพราะที่นี่มีทั้ง 
กระเป๋า, รองเท้า ,เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, ของตกแต่งบ้าน, ของเล่น ฯล 

ที่พัก Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
หากทา่นประสงคจ์ะตอ่แถวยนืรอเขา้พธิ ีณ วดัฮองฮ าต ัง้แต ่ชว่งค า่ของคนื

วนัที ่15 กพ  รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่แจง้ความประสงค ์

  
 



วันที่สาม Highlight ร่วมพิธีเปิดทอ้งพระคลัง ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ-วัดแชกงหมวิ หรือ วัดกังหัน - 
โรงงานจิวเวอร์ร่ี  - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่ลันเตา -  CITYGATE OUTLET 
MALL 

05.00 น. วัดที่ 5 นำท่าน เข้าแถวเพ่ือร่วมพิธีเปิดท้องพระคลัง ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ทำพิธีเสมือนกู้เงินจาก 'เจ้าแม่

กวนอิม' โดดเด่นเรื่องโชคลาภ ค้าขายร่ำรวยเชื่อว่า ได้มากจะช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินให้มีเงินทองไหลมาเทมา

แม้แต่เศรษฐีเจ้าของธุรกิจคุณผู้มีชื่อเสียงนักการเมืองตลอดจนดารานักสำคัญแสดงก็จะมารอเข้าร่วมพิธีนี้ด้วย

เช่นกัน  1ปีจะมีแค่ 1 ครั้งเท่านั้น พิธีเปิดคลังเจ้าแม่เริ่ม 00.00 วันที่ 16 ก.พ. 66 ในวันเปิดงานหรือจะจัดพิธี

มอบเงินก้อนใหญ่จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเซ่นไหว้พร้อมกับข้าวแดง 50-70 HKD ไม่รวมในค่าทัวร์ 



มือ้เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ า(2)  

วัดที่ 6 เดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมา
วัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความ
โชคดีเข้ามาแทน ขอเรื่องธุรกิจ 

 ความเชื่อว่า : ไหว้ขอพรนายพลแชกง และหมุนกังหันเพื่อขอพรเรื่องเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง  
 โชคลาภ และเงินทองและธุรกิจ 
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ข้ึนชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัล

อันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย  โรงงานจิวเวอร์รี่ ฮ่องกง อีกหนึ่งของ
แหล่งช้อปปิ้งที่พลาดไม่ได้ มีเครื่องประดับให้เลือกมากมาย สวยงาม น่ารักๆ อาทิเช่น 
แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ และท่ีนิยมกันมากคือ กังหัน 4 ใบพัด ไม่ว่าจะเป็น แหวน 
ต่างหู  กำไล หรือ จี้กังหัน  



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 
วัดที่ 7 นำท่านเดินทางสู่ สถานีตงชุง เพ่ือขึ้น กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา กรณีถ้าลูกค้าอยากท้าทายความหวาดเสียว 

ไปยังเกาะลันเตาเพ่ือนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา ความเชื่อว่า : ขอพร
พระใหญ่แห่งวัดโปหลิน ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน   องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 
160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บน
ฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเหรียญฮ่องกง โดย
พระพุทธรูปมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า พระใหญ่เทียนถาน ประดิษฐานบนแท่นบูชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้น 
ออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักก่ิง 
หมายเหตุ: กรณีกระเช้านองปิงปิดซ่อมบำรุง หรือปิดเนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 

จากนั้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย พบกับ OUTLET 
สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย เช่น COACH, ESPRIT, POLO, RAUGH LAURENCE หรือว่าจะเป็น 
BURBERRY รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี SUPERMARKET ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่าย
กันได้อย่างจุใจ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ  
 เดินทางเข้าสู่ที่พัก Ramada Hong Kong Grand Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดา 



วันที่สี ่ วัดนาจา-เจ้าพ่อกวนอู  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ  
เช้า รับประทานอาหาร แบบติ่มซำ (4)  
วัดที่ 8 ท่านเข้าสู่ วัดนาจา เป็นที่รวมของเทพเจ้าหลายพระองค์ตั้งอยู่ในย่านซัมซุยโป๋ ซึ่งเป็นย่านค้าส่งของฮ่องกง ที่เป็น

หลักของวัด คือ เทพนาจา ใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็จะมาขอพรที่นี่ ส่วนใครที่มีคนปองร้ายคิดไม่ดีก็มากราบไห  
สามีภรรยาเริ่มนอกใจกัน ก็จะมี เทพเจ้ากาฟ้าเหลิ่งเหลิ่ง ซ่ึงตรงกับภาษาไทยว่า เจ้าแม่ดอกทองเพ่ือให้ครอบครัว
กลับมารักกันดังเดิมจุดเด่นอีกอย่างของวัดนี้คือถ้าใครมาขอพรเกี่ยวกับการศึกษาทางวัดจะมีหมวกบัณฑิตเป็นแผ่น
ประมาณโปสต์การ์ดเขียนชื่อลูก คณะ และมหาวิทยาลัยที่ลูกอยากเข้าเรียนไปแขวนไว้ในวัดอีกด้วย 

วัดที่ 9 นำท่านไปไหว้ เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง

เด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท 

การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วย

คนข้างเคียงท่ีซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง   คนที่นิยมมากราบไหว้วัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจกับผู้ที่ทำธุรกิจ

สีเทา ขอพรกับเทพเจ้ากวนอูในเรื่องธุรกิจและบริวาร ใครทำธุรกิจก็จะขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ 

เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง 
 ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบ

รนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  ห้างขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี 
DFS  Galleria    

 -  K11 Art Mall พ้ืนที่แสดงนิทรรศการแห่งนี้จัดแสดงประสบการณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น เวิร์คช้อปสไตล์
สร้างสรรค์ มินิคอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ บทสนทนาทางวัฒนธรรมกับศิลปิน นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ระดับโลก
และในประเทศ โซนค้าปลีกพิเศษ เช่น K11 Design Store, ศูนย์กลางแบรนด์สไตล์สร้างสรรค์ K11 Select, พ้ืนที่
ด้านความงามครบวงจร K11 Beauty, และโซนไลฟ์สไตล์และธรรมชาติแห่งแรกของฮ่องกง K11 Natural  

19.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง   
21.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX779 
 มีบริการอาหารและเครื่องดืม 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 



วันที่เดินทาง ราคา 
ผู้ใหญ่ 

ราคา เด็ก  
2 - 12 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

เที่ยวบิน 

เช็คอินคืนวันอังคารที่  14-17 กุมภาพันธ์ 66 24,900 22,900 7,500 HX780 (02.00-05.55)  
HX779 (21.05-23.10) 

 

โปรดอ่าน 
รวมอะไรบ้างทริปนี้ 
1.ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ  และ โหลดได้ 2 ใบ รวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.  
2.ค่าห้องพัก ห้องละ 2  ท่าน   

3.ค่าอาหาร รวม 4 ม้ือ  เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ   
4.ค่าประกันรักษาอุบัติเหตแุละคุ้มครองโควิด ในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 
  เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ ของบริษไทยวิวัฒน์  
5.ค่าหัวหน้าทัวร์ดูแลตั้งแต่เมืองไทย ไม่รวมทิป 
6.รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

ไม่รวมอะไรบ้างทริปนี ้

1.ไม่รวม...ค่าทิป 1,000 บาท ตลอดทริป เด็กและผู้ใหญ่ชำระเท่ากัน  ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

2.ไม่รวม...ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเอง 
3.ไม่รวม... ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องทำวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน   
4.ไม่รวม...ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 4,000 บาท 
5.ไม่รวม...ชุดตรวจ ATK 3-4 ชุด กรุณานำติดตัวไปจากเมืองไทย   

 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ท่านควรรู้และทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์อ่านนะจ๊ะ 7 ข้อเอง 
1. ทัวร์นี้ลงร้านช้อปปิ้ง  2 ร้านหลักๆ คือ 1. ร้านจิวเวอร์รี่ 2. โรงงานผลิตหยก  
2. หากท่านมีเที่ยวบินภายต่อในประเทศ โปรดแจ้งให้เราทราบในวันจองทัวร์ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง  
3. เมื่อท่านตัดสินใจจองทัวร์แล้ว  ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนคนเดินทาง หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี   
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
6. หากท่านมีความจำเป็นต้องขออาหารพิเศษ เช่น ทานเจ ไม่ทานหมู หรือ ไก่ หรือ สัตว์ ปีก นอกเหนือจากอาหารที่ทางเรา
จัดการให้ ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 
7. เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ถือว่ายอมรับข้อตกลงท้ังหมด 

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

1.โปรดชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังการจอง 1 วัน พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต ที่มีอายุเหลือใช้งาน 
มากว่า 6 เดือนขึ้นไป  
2.ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
1.ยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักยอดเงินมัดจำ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งจำนวน 
**กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  จะทำการคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) อาธิ
เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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