
 

 

 

ฮ่องกง นฯเก์ฯ จูโย่ เซิธเจิ๊ธ 3 วัธ 2 ฌืธ 

Hilight! สะมฯธข้ฯนถะเลถี่ฝฯวถี่สุดใธไลก 
 
 
 

เดิธถฯงไดฝสฯฝกฯรบิธCathay Pacific (CX) 

บริกฯรอฯยฯรบธเฌรื่อง ไยลดสันภฯระโปกลับโด้ 30 กิไล 

จุดเด่ธไปรแกรน 

1. Hilight! สะมฯธข้ฯนถะเลถี่ฝฯวถี่สุดใธไลก !!! 



 

2. โยว้ขอมรเสรินบฯรนี “วัดอฯน่ฯ” เม่ือฌวฯนเป็ธสิรินงฌล 

3. ขอมร 3 วัดดัง! “วัดแชกง, วัดยวังต้ฯเซีฝธ, เจ้ฯแน่กวธอินรีมลัสเบฝ์” 

4. เฝี่ฝนชน The Venetian เซลภึ่ ภฯมสวฝๆ “ยอโอเภลนฯเก์ฯ” 

5. เนธูมิเศผ! ย่ฯธฝ่ฯง,เป็ดปักก่ิง,โวธ์แดง 

6. ช้อปป๊ิงสุดนัธส์ 2 ตลฯดดัง ตงเยนิธ,จินซฯจุ่ฝ 

 
 

ตฯรฯงเดิธถฯง 

ตฯรฯงเดิธถฯง 

*รฯฌฯธี๊เฉมฯะมฯสปอร์ตฌธโถฝเถ่ฯธั๊ธ* 
รฯฌฯพู้ใยญ่ 

รฯฌฯเด็ก 

(ต ่ฯกว่ฯ 18 ปึ) 
มักเดี่ฝว 

18 – 20  นกรฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

01 – 03  นีธฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

15 – 17   นีธฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

22 – 24  นีธฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 9,888.- 14,888.- 4,500.- 

29 – 31  นีธฯฌน 2562 (ศุกร์-อฯถิตฝ์) 11,888.- 16,888.- 4,500.- 

**** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ รฯฌฯ  7,000.- บฯถ / ธั่งตักพู้ใยญ่ 
 

*ไปรดอ่ฯธเง่ือธโขถัวร์ก่อธจอง! เนื่อถ่ฯธจองแล้วถือว่ฯฝอนรับเง่ือธโขฌรบถุกข้อ* 

 รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) 

 รฯฌฯถัวร์โน่รวนฌ่ฯถิปโกด์ ถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร์) *ถฯรกโน่เก็บ 

 รฯฌฯถัวร์ส ฯยรับมฯสปอร์ตโถฝเถ่ฯธั๊ธ กรณีเป็ธมฯสปอร์ตต่ฯงชฯติเก็บฌ่ฯถัวร์เม่ิน 1,000 บฯถ 

 กฯรัธตีกรุ์ปออกเดิธถฯงใธจ ฯธวธข๊ัธต ่ฯ 10 ถ่ฯธ นียัวยธ้ฯถัวร์บริกฯร 

 บริผัถฯ ฝิธดีใย้ฌ ฯปรืกผฯเม่ินเตินยฯกนีฌวฯนประสงฌ์จะเดิธถฯงต่อ เช่ธ เลื่อธวัธ เม่ินส่วธต่ฯง 

 ถ่ฯธถี่นีต๋ัวภฯฝใธประเถศ (เฌรื่องบิธ,รถถัวร,์รถโภ) เช็ฌเวลฯกับฟฯ่ฝขฯฝก่อธออกต๋ัว 

 

ไปรแกรนถัวร ์
วัธแรก   กรุงเถมฯ - ฮ่องกง – นฯเก์ฯ - New! สะมฯธข้ฯนถะเล – วัดอฯน่ฯ - เจ้ฯแน่กวธอินรินถะเล    

          ไบสถ์เซธต์ปอล – เซธฯได้สแฌวร ์- เวเธเชี่ฝธ – ยอโอเภล – จูโย่ (D) 

05.30 ธ.  ถุกถ่ฯธมร้อนกัธ ณ สธฯนบิธสุวรรณภูนิ ชั๊ธ 4 ประตู 6 Row M 

08.25 ธ.  ออกเดิธถฯงไดฝเถี่ฝวบิธ CX700 

12.10 ธ.   ถุกถ่ฯธถืง สธฯนบิธฮ่องกง ยลังจฯกรับกระเปฯ๋ถี่สฯฝมฯธ และพ่ฯธมิธีกฯรตรวจฌธเข้ฯเนือง

ยัวยธ้ฯถัวร์ธ ฯถ่ฯธเดิธออกถฯง Hall B โกด์ถ้องถิ่ธและรถไฌ้ชปรับอฯกฯศรอรับถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเช็ฌอิธ 

สะมฯธข้ฯนถะเลถี่ฝฯวถี่สุดใธไลก (HKZM Bridge) HILIGHT!  ธ ฯถ่ฯธเดิธถฯงสู่ นฯเก์ฯ ไดฝกฯรข้ฯน

สะมฯธข้ฯนถะเลถี่ฝฯวถี่สุดใธไลก ไดฝใช้เวลฯเมีฝงแฌ่ 30 ธฯถี ใช้เวลฯใธกฯรสร้ฯงถืง 9 ปึ ไดฝกฯรถุ่น

งบประนฯณใธกฯรสร้ฯงรฯว 1.2 แสธล้ฯธดอลลฯร์ฮ่องกง (5.1 แสธล้ฯธบฯถ) สะมฯธแย่งธี๊นีฌวฯนฝฯว

ถั๊งยนด 55 กิไลเนตร นีส่วธเช่ือนต่อจฯกถธธสฯฝยลักและอีกส่วธถี่เป็ธอุไนงฌ์ใต้ถะเล 7 กิไลเนตร ใช้

เยล็กนฯกถืง 4 แสธตัธ กฯรออกแบบไฌรงสร้ฯงสฯนฯรถต้ฯธถฯธแพ่ธดิธโยวและมฯฝุโต้ฟุธ่โด้อีกด้วฝนี

กฯรวฯงระบบรักผฯฌวฯนปลอดภัฝโปจธถืงกฯรรับนือกับเยตุฉุกเฉิธมฯถ่ฯธข้ฯนถะเลไดฝฌธขับถี่โด้รับใบ



 

อธุญฯติมิเศผ ใย้ถ่ฯธโด้สันพัสวิวถ้องถะเลถี่สวฝงฯนจธเดิธถฯงถืงฟ่ังนฯเก์ฯ 

 
วัดอฯน่ฯ (A-Ma Temple) เป็ธวัดถี่เก่ฯแก่ถี่สุดใธนฯเก์ฯ ถูกก่อต๊ังข๊ืธนฯก่อธถี่จะนีเนืองนฯเก์ฯประกอบ

โปด้วฝประตูถฯงเข้ฯ ซุ้นประตูแย่งกฯรร ฯลืก ยอสวดนธต์ ยอแย่งฌวฯนเนตตฯ ยอเจ้ฯแน่กวธอิน และ

ศฯลฯเซิ๊งเจ้ฯชฯธลิธ (ศฯลฯมุถธ) ถี่ล้วธอุถิศใย้แด่เถมศักดํิสิถธํิองฌ์ต่ฯงๆ ใธสถฯธถี่เดีฝวถ ฯใย้วัดธี๊เป็ธ

ตัวแถธของวัฒธธรรนจีธถี่โด้รับแรงบัธดฯลใจจฯกลัถธิขงจื๊อ ลัถธิเต๋ฯ มุถธศฯสธฯ

 

เจ้ฯแน่กวธอินรนิถะเล (Kun Lam Statue) เจ้ฯแน่กวธอินรูปธี๊นีฌวฯนมิเศผฌือนีมระมักต์เป็ธมระแน่นฯ

รี แต่อฯภรณ์เป็ธเจ้ฯแน่กวธอิน สืบเธื่องนฯจฯกถฯงกฯรไปรตุเกส สร้ฯงข๊ืธเม่ือเป็ธอธุสรณ์ใย้แก่นฯเก์ฯ 

ใธไอกฯสถี่ส่งนอบนฯเก์ฯฌืธใย้กับจีธ ชฯวนฯเก์ฯนีฌวฯนเช่ือว่ฯยฯกใฌรโด้นฯโยว้องฌ์เจ้ฯแน่กวธอินแล้ว  

สฯนฯรถยฯสัญลักผณ์ infinity ยรือเลข 8 ถี่ซ่อธอฝู่ถั๊ง 3 แย่งมบ จะถ ฯใย้นีไชฌดีอฝ่ฯงโน่นีถี่ส๊ิธสุดอีก

ด้วฝ  จฯกธั๊ธธ ฯถ่ฯธแวะซื๊อ ร้ฯธของฟฯก อฯถิเช่ธ ยนูยวฯธ ถฯร์ตโข่ ฯลฯ อร่อฝถี่สุดใธนฯเก์ฯ 



 

 
ไบสถ์เซธต์ปอล (Ruins of St. Paul's) สร้ฯงข๊ัธเนื่อต้ธศตวรรผถี่ 17 ธับเป็ธสถฯธถี่ซื่งนีฌวฯนส ฯฌัญ

ถฯงประวัติศฯสตร์และเป็ธสัญลักผณ์ประจ ฯเนืองนฯเก์ฯ ไบสถ์แย่งธี๊เฌฝเป็ธไรงเรีฝธสอธศฯสธฯแย่งแรก

ของชฯวตะวัธตกใธดิธแดธตะวักออกโกล ต่อนฯใธปึฌ.ศ.1835 โด้เกิดเมลิงโยน้อฝ่ฯงรุธแรงถ ฯใย้ไบสถ์

ฌงเยลือแฌ่เมีฝงซฯกประตูและบัธโดถฯงเข้ฯด้ฯธยธ้ฯเถ่ฯธั๊ธ ยลังจฯกนีกฯรบูรณะข๊ืธใยน่ใธ ปึ ฌ.ศ.1991 

ด้ฯธยลังของซฯกไบสถ์จืงนีกฯรจัดสร้ฯงมิมิธภัณท์ถฯงศฯสธฯข๊ืธเม่ือรวบรวนภฯมเขีฝธจัดแสดง 

 
เซธฯไดสแฌวร์ (Senado Square) ถูกสร้ฯงข๊ืธใธช่วงศตวรรผถี่ 19-20 ไดฝช่ฯงชฯวไปรตุเกสถี่ถูก

จ้ฯงใย้นฯปูกระเบื๊องไนเสกลฯฝขฯวสลับด ฯจธกลฯฝเป็ธแยล่งถ่องเถี่ฝวถี่นีช่ือเสีฝงใธเวลฯต่อนฯและโด้รับ

กฯรจัดอัธดับเป็ธยธื่งใธนรดกไลก UNESCO บริเวณจัตุรัสเป็ธถี่รวบรวนศูธฝ์กฯรฌ้ฯ เซธฯได้สแฌวร ์

เป็ธถี่ต๊ังของลูกไลกไลยะอฝู่กลฯงสระธ ๊ฯมุไดฝนีฌวฯนยนฯฝว่ฯ ณ สถฯธถี่แย่งธี๊ฌืออฯรฝธรรนของ

ตะวัธตกกับตะวัธออกสฯนฯรถยล่อยลอนรวนกัธโด้อฝ่ฯงลงตัว 



 

 

บริกฯรอฯยฯรเฝ็ธ ณ ภัตตฯฌฯร (1)  

เวเธเชี่ฝธ (The Venetian Macao) รีสอร์ถสุด 5 ดฯว สุดยรูอลังกฯร อฯณฯจักรฌฯสิไธถี่โด้รับกฯร

ขธฯธธฯนว่ฯ “ลฯสเวกัสแย่งใยน่ของเอเชีฝ” ภฯฝใธนี Casino ใย้อิสระเมลิดเมลิธกับกฯรเส่ีฝงไชฌ เช่ธ 

บัฌฌฯร่ฯ, แบล็ฌแจ็ฌ, รูเล็ต, สล็อตแนชชีธธับมัธตู้ ฯลฯ ยรือ ถ่ฯฝภฯมกับบรรฝฯกฯศฝุไรปของล ฯฌลอง

กลฯงเนืองถอดฝฯวถี่ถ ฯใย้รู้สืกเยนือธอฝู่กลฯง เนืองเวธิส ประเถศอิตฯลี มลฯดโน่โด้! ล่องเรือกอธไดล่ฯ 

(ฌ่ฯล่องโน่รวนอฝู่ใธรฯฌฯถัวร์) นีลักผณะไดฝพู้แจวเรือจะขับขฯธบถเมลงโมเรฯะ สองฟ่ังฌลองเป็ธร้ฯธ

รวงร่วนแยล่งช้อปป๊ิงขธฯดใยญ่ถี่ขธสิธฌ้ฯ brand ดังนฯรวนตัวกัธอฝ่ฯงฌรบฌรัธ 

 
ยอโอเภล (Eiffel Tower Macao) **เฝี่ฝนชนเม่ือถ่ฯฝภฯมกับโอเภล 15 ธฯถ*ี* นีฌวฯนสูง 33 เนตร 

ต๊ังอฝู่บริเวณด้ฯธยธ้ฯของไรงแรนระดับรีสอร์ถสุดยรูอีกสถฯธถี่ธืง “The Parisian Macao” ใย้ถุก

ถ่ฯธเมลิดเมลิธกับกฯรเซลภึ่ อวดไซเชีฝล ตอธฌ ่ฯๆ จะนีโภระฝิบระฝับสวฝงฯนนฯกๆ 



 

 
 

** สนฌวรแก่เวลฯธ ฯถุกถ่ฯธข้ฯนด่ฯธโป เนืองจูโย่ ** 

 

เข้ฯสู่ถี่มัก (จูโย)่ Landmark Hotel  ยรือใกล้เฌีฝง 

วัธสอง   ถธธฌู่รัก - สฯวงฯนยวียธี่ – โปเซิธเจิ๊ธ - ช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯ OTOP – เนืองจ ฯลองฮอลแลธด ์   

          - ไชว์ธ ๊ฯมุเต้ธระบ ฯ – ช้อปป๊ิงตงเยนิธ  (B/L/D) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (2) 

ถธธฌู่รัก (Lover’s Road) เป็ธถธธฝฯวเลีฝบรินถะเล นีฌวฯนฝฯวประนฯณ 15 กิไลเนตร ไดฝรัฐบฯลจู

โย่นีกฯรตกแต่งภูนิถัศธ์ของถธธเส้ธธี๊ เม่ือใย้เกิดฌวฯนสวฝงฯน และฌวฯนร่นรื่ธ เยตุถี่โด้ช่ือว่ฯถธธฌู่รัก

ธั๊ธ เธื่องนฯจฯกบริเวณถธธรินชฯฝยฯดนีกฯรวฯงน้ฯธั่ง ถ ฯนฯส ฯยรับธั่งโด้ถีละ 2 ฌธเถ่ฯธั๊ธ ถ ฯใย้โด้รับ

ฌวฯนธิฝนใธยนู่ฌู่รักยธุ่นสฯวเป็ธอฝ่ฯงนฯก  ไดฝสถฯธถี่ธี๊โด้นีต ฯธฯธเล่ฯขฯธเกี่ฝวกับฌวฯนรักนฯฝฯวธฯธ 

เรื่องนีอฝู่ว่ฯ ใธยนู่บ้ฯธชฯวประนงรินถะเล นีชฯฝยฯภธืฌธยธื่ง ถ ฯนฯยฯกิธด้วฝฌวฯนขฝัธยนั่ธเมีฝร 

อดถธ และซื่อสัตฝ์ โด้ตกยลุนรักกับ ธฯงเถมธิดฯแย่งถ้องถะเล ถั๊งสองใช้ชีวิตร่วนกัธอฝ่ฯงนีฌวฯนสุข

ตลอดเวลฯกว่ฯ 8 ปึ ถ ฯใย้ชฯฝถี่อฯศัฝอฝู่บ้ฯธข้ฯงๆ อิจฉฯเป็ธอฝ่ฯงนฯก เธื่องจฯกตธเองนักจะถะเลฯะกัธ

ภรรฝฯอฝู่บ่อฝฌรั๊ง จืงธ ฯฌวฯนลับถี่ตธเองรู้โปบอกแก่ชฯฝขฯฝภธืว่ฯ “แถ้จริงแล้วภรรฝฯของถ่ฯธโด้อน

โข่นุกถี่สวฝงฯนและนีฌ่ฯโว้ใธปฯก” ซื่งถ ฯใย้ชฯฝยฯภธืรู้สืกธ้อฝใจ และเสีฝใจ ถี่ภรรฝฯนีฌวฯนลับกับเขฯ 

ชฯฝยธุ่นจืงโด้เรีฝกภรรฝฯนฯซักถฯน จธถรฯบว่ฯเรื่องถี่ธฯงอนโข่นุกนีฌ่ฯโว้เป็ธฌวฯนจริง ชฯฝขฯฝภธืจืง

ขอใย้ธฯงฌฯฝออกนฯใย้เฌ้ฯดู แต่ธฯงกลับปฏิเสธ ไดฝบอกว่ฯยฯกตธฌฯฝโข่นุกออกนฯ ตธจะกลฯฝเป็ธยิธ

ถัธถี ชฯฝยธุ่นโน่เช่ือถี่ธฯงกล่ฯว ธฯงจืงตัดสิธใจสละฌวฯนรักเม่ือมิสูจธ์ฌ ฯมูดด้วฝกฯรฌฯฝโข่นุกออกนฯ 

ถัธใดธั๊ธเอง ธฯงกลฯฝเป็ธยิธต่อยธ้ฯต่อตฯ เขฯกระไดดกอดภรรฝฯร ่ฯโย้  แต่นัธสฯฝโปเสีฝแล้ว เขฯโด้

ถ ฯร้ฯฝภรรฝฯถี่รักเขฯโปแล้ว และเม่ือเป็ธกฯรระลืกถืงฌวฯนรักอัธฝิ่งใยญ่ จืงโด้นีกฯรสร้ฯงรูปป๊ัธของ

ธฯงโว้กลฯงถะเลใกล้กับยนู่บ้ฯธชฯวประนงธั่ธเอง  ธฯงเถมธิดฯธั๊ธจืงถูกสร้ฯงเป็ธรูปป๊ัธช่ือว่ฯ สฯวงฯน

ยวียธี่ (Statue of Fisher Girl) เป็ธยิธแกะสลักต๊ังเด่ธสง่ฯอฝู่รินถะเลบริเวณอ่ฯวเซีฝงยู นีฌวฯนสูง

ถืง 8.7 เนตร และนีธ ๊ฯยธักถืง 10 ตัธ นือถือโข่นุกโว้ไดฝฝกข๊ืธเยธือศีรผะ ตฯนเรื่องเล่ฯดังกล่ฯว 



 

 
 

จฯกธั๊ธธ ฯถุกถ่ฯธโป เซิธเจิ๊ธ (โน่ต้องข้ฯนด่ฯธ) ใช้เวลฯเดิธถฯง 2-3 ช่ัวไนง *ข๊ืธอฝู่กับกฯรจรฯจร 

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภัตตฯฌฯร (3) 

สิธฌ้ฯม๊ืธเนือง (OTOP) สิธฌ้ฯช่ือดังต่ฯงๆ ซื่งเป็ธถี่ธิฝนถั่วไลกถูกออเดอร์ข้ฯนประเถศเป็ธจ ฯธวธนฯก 

เช่ธ ร้ฯธยฝก (Mineral Museum Shop) เฌรื่องรฯงฝอดธิฝนถี่ถั่วไลกเช่ฯบูชฯฌือป่ึเซี๊ฝะสัตว์ธ ฯไชฌถี่

เช่ือกัธว่ฯยฯกใฌรโด้เลี่ฝงแล้วจะธ ฯเงิธนฯใย้โน่ขฯดนือ ร้ฯธบัวยินะ (Herb Shop) เป็ธถี่รู้จักกัธดีของฌธ

โถฝเนื่อฌรฯวถี่เกิดอุบัติเยตุรถแก์สฌว ่ฯบธถธธเมชรบุรีเนื่อ 24 กัธฝฯฝธ 2533 รัฐบฯลจีธก็โด้ส่งบัว

ยินะถี่นีสรรมฌุณรักผฯแพลโภโยน้นฯช่วฝเยลือพู้ปว่ฝถี่ไดธโภโยน้ถั่วถั๊งตัวจฯกธั๊ธฌธโถฝก็รู้จักสรรมฌุณ

ของบัวยินะเรื่อฝนฯ ร้ฯธฝฯงมฯรฯ (Bamboo Shop) พลิตภัณท์ถี่ออกแบบเม่ือสุขภฯมจริงๆ ส ฯยรับฌธ

ถี่นีอฯกฯรปวดเนื่อฝต่ฯงๆธอธโน่ยลับถ ฯจฯกฝฯงมฯรฯอบด้วฝสนุธโมรแถ้ๆช่วฝใย้ยลับสบฯฝฝิ่งข๊ืธ

 
เนืองจ ฯลองฮอลแลธด ์ (Dutch Flower Town) เนืองจ ฯลองถี่สร้ฯงข๊ืธเม่ือใย้เยนือธเนืองฮอลแลธด์ 

เมลิดเมลิธกับกฯรชนดอกโนธ้ฯธฯชธิดสวฝๆ เช่ธ ดอกถิวลิปประจ ฯชฯติฮอลแลธด์ จฯกธั๊ธธ ฯถ่ฯธเฝี่ฝน

อธุสฯวรีฝ์เติ๊งเสี่ฝวพิง ถ่ฯธเป็ธพู้เปลี่ฝธแปลงมรรฌฌอนนิวธิสต์แย่งประเถศจีธ และด ฯรงต ฯแยธ่งพู้ธ ฯ

สูงสุดแย่งสฯธฯรณรัฐประชฯชธจีธ ใธช่วงต้ธถศวรรผ 2520 ถ่ฯธเป็ธพู้ธ ฯถี่สร้ฯงวิสัฝถัศธ์ใธกฯรปฏิรูป

เศรผฐกิจและภฯมลักผณ์ของเนืองเซิธเจิ๊ธใย้เข้ฯสู่ฌวฯนถัธสนัฝตลอดเวลฯ 

 
ไชว์ธ ๊ฯมุเต้ธระบ ฯ (Shekou Sea World Music Fountain) เป็ธไชว์ประกอบดธตรีมร้อนฉฯกยลังถี่

เป็ธเรือ Minghua เรือฝอชส์สุดยรูแต่เดินเป็ธของประธฯธฯธิบดีฟรั่งเศส ชฯร์ลส์ เดอไกล ต่อนฯถฯง



 

รัฐบฯลจีธโด้ซื๊อต่อและโด้ธ ฯนฯถอดสนอถี่ถ่ฯเรือ Shekou เม่ือจัดเป็ธสถฯธถี่ถ่องเถี่ฝวถี่ตระกฯรตฯ 

บริเวณรอบๆ นีร้ฯธอฯยฯร ย้ฯงสรรมสิธฌ้ฯ ใย้ถ่ฯธเมลิดเมลิธกับเดิธชนและช้อปป๊ิงอฝ่ฯงสธุกสธฯธ  

ยนฯฝเยตุ: ไชว์ธ ๊ฯมุเต้ธปิดกฯรแสดงถุกวัธจัธถร์ 

 
ตลฯดตงเยนิธ  (Dong Men Market)  ถธธฌธเดิธช่วงฌ ่ฯถี่วัฝรุ่ธธิฝนเดิธเถี่ฝวกัธอฝ่ฯงฌืกฌักใย้ถุก

ถ่ฯธโด้ช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯนฯกนฯฝอฯถิ เช่ธ เส๊ือพ้ฯ รองเถ้ฯ กระเปฯ๋ อุปกรณ์อิเล็กถรอธิฌ ของถี่ระลืกอื่ธๆ 

ร้ฯธขฯฝอฯยฯรรินถฯงเดิธ อฯถิเช่ธ ร้ฯธขฯฝยนฯล่ฯ แธะธ ฯเลฝ ใฌรโน่ลองมลฯดนฯก!!  

 
บริกฯรอฯยฯรฌ ่ฯ ณ ภัตตฯฌฯร (4) เนธูมิเศผ ! เป็ดปักกิ่ง ยรือ ซีภูด้ส์ + โวธ์แดง 

เข้ฯสู่ถี่มัก (เซิธเจิ๊ธ) CAA Hotel  ยรือใกล้เฌีฝง 

วัธสฯน    ฮ่องกง – รีมลัสเบฝ์ - วัดแชกง – ร้ฯธจิวเวอรี ่– วัดยวังต้ฯเซีฝธ 

           จินซฯจุ่ฝ (ถธธธฯธฯธ) – กรุงเถมฯ  (B/L) 

บริกฯรอฯยฯรเช้ฯ ณ ไรงแรน (5)  

ธ ฯถุกถ่ฯธเดิธถฯงกลับ ฮ่องกง (ไดฝรถโภ) ใช้เวลฯเดิธถฯง 1..30 ช่ัวไนง *ข๊ืธอฝู่กับกฯรจรฯจร* 

รีมลัสเบฝ์ (Repulse Bay) **โยว้ขอใย้นีบุตรส ฯเร็จ** ยฯดถรฯฝฝฯวรูปมระจัธถร์เส๊ีฝวสวฝงฯนถี่สุด

แย่งธี๊นีรูปป๊ัธฌู่สูงตระยง่ฯธของ เจ้ฯแน่กวธอิน และ เจ้ฯแน่ถิธไย่ว ต๊ังอฝู่ไดดเด่ธสง่ฯงฯนถ่ฯนกลฯงถ้อง



 

ถะเลวิวสวฝๆ รูปป๊ัธเถมเจ้ฯโฉ่ซิงเอี๊ฝ ต๊ังอฝู่บริเวณด้ฯธยธ้ฯรูปป๊ัธเจ้ฯแน่กวธอินองฌ์ใยญ่ เป็ธเถมเจ้ฯถี่

ใย้ไชฌลฯภและฌวฯนร ่ฯรวฝนั่งนีเงิธถอง  วิธีกฯรขอมร  ธ ฯแบงก์ถี่นีเลขธ ฯไชฌฌวฯนยนฯฝดี โปลูบ

บริเวณเฌรฯขององฌ์เถมต๊ังแต่ด้ฯธบธลงนฯด้ฯธล่ฯงบริเวณกระเปฯ๋เงิธข้ฯงตัวถ่ฯธ จฯกธั๊ธยอบเข้ฯ

กระเปฯ๋ของเรฯเองเปรีฝบเสนือธถ่ฯธใย้เงิธเข้ฯกระเปฯ๋เก็บโว้เป็ธถุธใย้ฌ้ฯขฯฝส ฯเร็จต่อโป 

 
วัดแชกง (Che Kung Temple) **โยว้ขอฌวฯนส ฯเร็จธุรกิจกฯรงฯธ** เป็ธวัดถี่สร้ฯงข๊ืธเม่ือระลืกถืง

ต ฯธฯธแย่งธักรบใธรฯชวงศ์ซ่งและถูกกล่ฯวขฯธใย้เป็ธวัดถี่ข๊ืธช่ือด้ฯธเสรินดวง แก้ชง ตฯนฌวฯนเช่ือถี่ว่ฯ 

กฯรยนุธกังยัธกลับถิศจะช่วฝยนุธชีวิตมลิกพัธจฯกร้ฯฝกลฯฝเป็ธดีโด้ ธอกจฯกธี๊ฝังช่วฝปอ๋งกัธส่ิงช่ัวร้ฯฝ 

มลิกดวงชะตฯถี่ตกอับใย้ม้ธรอดปลอดภัฝ  **เถมเจ้ฯองฌ์ธี๊ ดฯรฯดังๆ นฯขอส ฯเร็จถุกรฯฝ ** 

 

บริกฯรอฯยฯรกลฯงวัธ ณ ภัตตฯฌฯร (6) 



 

ร้ฯธจิวเวอร์รี ่(Jewery Shop) ถ่ฯธจะโด้มบกับจี๊กังยัธของขลังช่ือดังถีถั่วไลกใย้กฯรฝอนรับ **ของแถ้

ต้องถี่ฮ่องกงเถ่ฯธั๊ธ** ออกแบบไดฝซิธแสช่ือดังจฯกวัดแชกงวงล้อกังยัธจะปัดเปฯ่อุปสรรฌและมัดมฯ 

ไชฌลฯภนฯสู่ตธเองและฌรอบฌรัวถ่ฯธฝังสฯนฯรถเลือกชนและเลือกซื๊อใส่เม่ือเสรินบฯรนีโด้ซื่งดฯรฯธิฝน

เป็ธอฝ่ฯงนฯกเมรฯะส ฯเร็จตฯนถี่ขอจฯกธั๊ธธ ฯถ่ฯธเฝี่ฝนชน ร้ฯธยฝก (Jade Shop) มบกับ ยฝกของแถ ้

ซื่งชฯวจีธเช่ือว่ฯสรรมฌุณถี่นีฌวฯนเฝ็ธของยฝกธั๊ธจะถ ฯใย้พู้สวนใส่นีเลือดลนดีเกิดยฝิธยฝฯงใธร่ฯงกฯฝ 
 

 
วัดยวังต้ฯเซีฝธ (Wong Tai Sin Temple) **โยว้ขอฌวฯนส ฯเร็จด้ฯธฌู่ฌรองและสุขภฯม** วัดแย่งธี๊

เป็ธถี่ประดิผฐฯธของ เถมยวังต้ฯเซีฝธ ใย้มรสุขภฯมดียฯฝเจ็บปว่ฝ และจุดฝอดธิฝนถี่ฌธถั่วไลกนฯกรฯบ

โยว้อีกจุดยธื่งฌือบริเวณศฯลกลฯงแจ้งถี่ประดิผฐฯธของ เถมยล่กไยฝว ยรือ เถมด้ฯฝแดง เป็ธรูปป๊ัธสี

ถองนีเส๊ีฝวมระจัธถร์อฝู่ด้ฯธยลังซื่งเช่ือกัธว่ฯใฌรนฯขอมรจะโด้มบเธื๊อฌู่แถร้ักกัธตลอดโป ส่วธใฌรถี่โด้นี

ฌู่แล้วจะรักกัธนั่ธฌงฝิ่งข๊ืธตลอดโป วิธีขอมร: ใช้ด้ฯฝแดงพูกธิ๊วเอฯโว้โน่ใย้ยลุดระยว่ฯงมิธี 

 



 

จินซฯจุ่ฝ (Tsim Sha Tsui) ต๊ังอฝู่บธถธธธฯธฯธเป็ธสวรรฌ์ของธักช้อปป๊ิงสิธฌ้ฯแบรธด์เธนถั่วไลก 

ตลอดถฯงเดิธถืง 4 กิไลเนตรนีย้ฯงสรรมสิธฌ้ฯขธฯดใยญ่โด้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 

สิธฌ้ฯแภช่ัธต่ฯงๆเฌรื่องส ฯอฯงใธรฯฌฯส่งร้ฯธอฯยฯรอร่อฝๆฝ่ฯธธี๊ดังและฝอดธิฝนถี่สุดใธฮ่องกง 

 
 

** อิสระอฯยฯรเฝ็ธด้วฝตธเองตฯนอัธฝฯศัฝ ** 

** สนฌวรแก่เวลฯธ ฯถุกถ่ฯธโปสธฯนบิธเช็ฌอิธไยลดสันภฯระ ** 
 

** เฉมฯะมีเรีฝด 18-20 นกรฯฌน / 01-03, 15-17, 22-24 นีธฯฌน 

20.00 ธ. กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX703 

22.10 ธ. ถืงประเถศโถฝ สธฯนบิธสุวรรณภูนิ ไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเช็ฌอิธ 

** เฉมฯะมีเรีฝด 29-31 นีธฯฌน 

21.35 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX617 

23.30 ธ.  ถืงประเถศโถฝ สธฯนบิธสุวรรณภูน ิไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเช็ฌอิธ 

** เฉมฯะมีเรีฝด 04-06 นกรฯฌน 

22.00 ธ.  กลับประเถศโถฝ ไดฝสฯฝกฯรบิธ Cathay Pacific (CX) เถี่ฝวบิธ CX709 

00.05 ธ.  ถืงประเถศโถฝ สธฯนบิธสุวรรณภูน ิไดฝสวัสดิภฯมถุกถ่ฯธ 

ยนฯฝเยตุ: ต๋ัวกรุ์ปโน่สฯนฯรถจัดถี่ธั่งล่วงยธ้ฯโด้ยัวยธ้ฯถัวร์จะรีเฌวสใย้ตอธเช็ฌอิธ 

 

ข้อส ฯฌัญฌวรถรฯบ  ตฯนธไฝบฯฝของรัฐบฯลจีธร่วนกับกฯรถ่องเถี่ฝว ฮ่องกง นฯเก์ฯ จูโย่ เซิธเจิ๊ธ

ก ฯยธดใย้นีกฯรประชฯสันมัธธ์สิธฌ้ฯม๊ืธเนืองใย้ธักถ่องเถี่ฝวโด้รู้จักใธธฯนของร้ฯธรัฐบฯล เช่ธ จิวเวอรี่, 

ยฝก, บัวยินะ, พ้ฯโยน, โข่นุก, ใบชฯ, เฝื่อโพ่ซื่งถัวร์นีฌวฯนจ ฯเป็ธต้องบรรจุใธไปรแกรนด้วฝ “เมรฯะนี

พลกับรฯฌฯถัวร”์ จืงเรีฝธใย้กับธักถ่องเถี่ฝวถุกถ่ฯธถรฯบว่ฯ ถัวร์จ ฯเป็ธต้องรบกวธถุกถ่ฯธแวะชนไดฝ

ใช้เวลฯประนฯณ 60 – 90 ธฯถี ซื๊อยรือโน่ซื๊อข๊ืธอฝู่กับฌวฯนมอใจของลูกฌ้ฯเป็ธยลัก โน่นีกฯรบังฌับ

ใดๆ ถั๊งส๊ิธ และถุกกฯรตัดสิธใจซื๊อธั๊ธเป็ธดุลมิธิจของลูกฌ้ฯ 100% ถัวร์จะโน่นีส่วธรับพิดชอบฌวฯน

มอใจยฯกถ่ฯธโน่ม่ืงมอใจสิธฌ้ฯภฯฝยลัง และถ้ฯยฯกลูกฌ้ฯโน่นีฌวฯนประสงฌ์จะเข้ฯร้ฯธรัฐบฯลจีธถุก

เนือง ถฯงแลธด์จีธจะเรีฝกเก็บฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจฯกถ่ฯธเป็ธจ ฯธวธเงิธ 600 ยฝวธ / ฌธ / ร้ฯธ 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *รวน* 



 

1) ต๋ัวเฌรื่องบิธแบบยนู่ฌณะ (ช๊ัธประยฝัด) โป – กลับมร้อนกรุ์ปเถ่ฯธั๊ธ 

 เนื่อออกต๋ัวแล้วจะโน่สฯนฯรถขอRefund โด้ถุกกรณี 

 เนื่อออกต๋ัวแล้วโน่สฯนฯรถเปลี่ฝธแปลงช่ือพู้เดิธถฯงโด้ถุกกรณ ี

2) ไรงแรน 4 ดฯว 2 ฌืธ ตฯนไปรแกรน (จัดใย้มักย้องละ 2-3 ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน) 

ยนฯฝเยตุ: กฯรจัดย้องมักส ฯยรับเด็กนีเง่ือธโขดังธี๊ 

เด็กอฯฝุ 0-4 ขวบโน่ใย้เตีฝงจัดใย้ธอธเตีฝงเดีฝวกับพู้ใยญ่ 2 ถ่ฯธ/ย้องเถ่ฯธั๊ธ 

ยฯกเป็ธพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ + เด็ก 0-4 ขวบไรงแรนจะถือว่ฯเป็ธกฯรมักเด่ีฝว นีฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ิน 

เด็กอฯฝุ 5 ขวบข๊ืธโปเสรินธอธ 1 เตีฝง/ย้องยรือธอธกับพู้ใยญ่ 1 ถ่ฯธ/ย้อง 

ใธกรณีรีเฌวสธอธแบบTRIPLE [2 เตีฝง+1 ถี่ธอธเสริน] ยฯกไรงแรนโน่นีย้องมักใธวัธธั๊ธ 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสิถธิใธกฯรจัดย้องประเภถอื่ธถดแถธใย้แก่ถ่ฯธตฯนเยนฯะสน 

กรณีเดิธถฯง 4 ถ่ฯธโด้มัก 2 ย้องแต่ฝกเลิก 1 ถ่ฯธภฯฝยลังโน่ว่ฯจะเป็ธสฯเยตุใดก็ตฯน 

ถฯงบริผัถฯขอสงวธสิถธิเปลี่ฝธใย้ถ่ฯธถี่เยลือมัก 3 ถ่ฯธ/ย้องตฯนเง่ือธโขไรงแรน 

ยฯกประสงฌ์จะธอธฌธเดีฝวต่ฯงยฯด 1 ย้องถ่ฯธต้องช ฯระฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ินตฯนถี่ก ฯยธดโว้ 

ถ่ฯธถี่ฝกเลิกเดิธถฯงภฯฝยลังถั๊งย้องจะโน่สฯนฯรถไอธย้องมักใย้เม่ือธใธถริปโด้ถุกกรณี 

3)  อฯยฯร 6 นื๊อ ตฯนไปรแกรน (**ยฯกถ่ฯธโน่ถฯธอฯยฯรนื๊อใด จะโน่สฯนฯรถฌืธเงิธโด้**) 

4)  ฌ่ฯบัตรเข้ฯชนสถฯธถี่ต่ฯงๆ ตฯนไปรแกรน ไดฝถี่โน่ใช่ไปรแกรนถี่ระบุโว้ว่ฯต้องช ฯระเม่ินเติน 

5)  ฌ่ฯรถไฌ้ชปรับอฯกฯศ รับ-ส่ง สถฯธถี่ถ่องเถี่ฝวตฯนไปรแกรน 

6)  ประกัธอุบัติเยตุระยว่ฯงเดิธถฯงใธถ้องถิ่ธ ฌุ้นฌรองใธวงเงิธโน่เกิธ 1,000,000 บฯถ  

(ตฯนเง่ือธโขกรนธรรน์) ** ฌุ้นฌรองต๊ังแต่ อฯฝุ 1 – 75 ปึ เถ่ฯธั๊ธ ** 

 กรณีพู้เดิธถฯงนีอฯฝุต๊ังแต่  76 – 80 ปึ ฌุ้นฌรองเมีฝง 50% ของวงเงิธฌุ้นฌรอง 

และส ฯยรับพู้เดิธถฯง อฯฝุ 81 ปึ ข๊ืธโป กรนธรรน์โน่รับฌุ้นฌรองใดๆ ถั๊งส๊ิธ ** 

 ประกัธโน่ฌุ้นฌรองพู้ถี่เฌฝเดิธถฯงเข้ฯประเถศต้องย้ฯน แน้ว่ฯจะส่งช่ือนฯถ ฯประกัธแล้ว โด้แก ่

อฯเซอร์โบจัธ, อัภกฯธิสถฯธ, ฌิวบฯ, อิยร่ฯธ, อิรัก, สฯธฯรณรัฐฌีร์กิช, ลิเบีฝ, อิสรฯเอล, เลบฯธอธ, 

เกฯยลีเยธือ, ปฯกีสถฯธ, ซีเรีฝ, ถฯจิกิสถฯธ, เติร์กเนธิสถฯธ, ปฯเลสโตธ์, อุซเบกิสถฯธ 

7)  ฌ่ฯสันภฯระภฯผีธ ๊ฯนัธ ภฯผีต๋ัวถุกชธิด บริผัถฯ ขอสงวธสิถธิเก็บเงิธเม่ินยฯกถูกปรับรฯฌฯ 

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรถั๊งยนด *โน่รวน* 

1)  ฌ่ฯถิปโกด์และฌธขับรถถ้องถิ่ธ (โน่ใช่ยัวยธ้ฯถัวร์) 1,500 บฯถ/ถ่ฯธ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร)์ 

 พู้ใยญ่และเด็กจ่ฯฝใธอัตรฯเถ่ฯกัธ ** ถฯรก อฯฝุต ่ฯกว่ฯ 2 ปึ โน่เก็บฌ่ฯถิป ** 

 ฌ่ฯถิปส ฯยรับยัวยธ้ฯถัวร์จฯกเนืองโถฝ ** ถ่ฯธสฯนฯรถจ่ฯฝเม่ินตฯนสิธธ ๊ฯใจของถุกถ่ฯธ ** 

2)  ฌ่ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะถ่ฯธละ 1,500 บฯถ (เก็บมร้อนฌ่ฯถัวร)์ 

 ใธกรณีประเถศจีธฝกเลิกกฯรใช้วีซ่ฯแบบกรุ์ปถ่ฯธจะนีฌ่ฯใช้จ่ฯฝเม่ินถ่ฯธละ 2,500 บฯถ 

(รวนฌ่ฯบริกฯรแล้ว) ส ฯยรับฌ่ฯจัดถ ฯวีซ่ฯแบบเด่ีฝวจฯกสถฯธถูตโถฝใช้เวลฯ 5 วัธถ ฯกฯร 

3)  ฌ่ฯภฯผีต่ฯงๆ โด้แก่ ภฯผียัก ณ ถี่จ่ฯฝ 3% และ ภฯผีนูลฌ่ฯเม่ิน 7% กรณีต้องกฯรใบก ฯกับภฯผี 

4)  ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอื่ธๆ ถี่โน่โด้เกิดข๊ืธจฯกถัวร์เป็ธสฯเยตุ อฯถิเช่ธ  ฌ่ฯอฯยฯรและเฌรื่องด่ืนถี่ส่ังเม่ินมิเศผ 

ภฯฝใธย้องมัก, ฌ่ฯไถรศัมถ์ต่ฯงๆ ,ฌ่ฯอิธเตอร์เธ็ต, ฌ่ฯนิธิบฯร์, ฌ่ฯซักรีด, ฌ่ฯใช้จ่ฯฝอัธเกิดจฯก 

ฌวฯนกฯรบิธ, อุบัติภัฝถฯงธรรนชฯติ,กฯรประถ้วง,กฯรจลฯจล,กฯรธัดยฝุดงฯธ,กฯรถูกปฏิเสธโน่ใย ้

ออกและเข้ฯเนืองจฯกเจ้ฯยธ้ฯถี่ตรวจฌธเข้ฯเนืองและเจ้ฯยธ้ฯถี่กรนแรงงฯธถั๊งถี่ประจ ฯเนืองโถฝ 

และต่ฯงประเถศซื่งอฝู่ธอกเยธือฌวฯนฌวบฌุนของถฯงบริผัถฯ 

เง่ือธโขกฯรรับจองถัวร์ 



 

1) ช ฯระฌ่ฯถัวร์ “เต็นจ ฯธวธ” เธื่องจฯกเป็ธรฯฌฯไปรไนช่ัธภฯฝใธวัธถัด 2 วัธ 

 ถี่ธั่งของถ่ฯธจะถูกฝืธฝัธไดฝสนบูรณ์ก็ต่อเนื่อถ่ฯธโด้รับใบอิธวอฝส์เรีฝบร้อฝแล้วเถ่ฯธั๊ธ 

 ขอสงวธสิถธิฝกเลิกถี่ธั่ง AUTO ยฯกถ่ฯธโน่โด้ช ฯระฌ่ฯนัดจ ฯใธวัธถี่ก ฯยธดเม่ือใย้สิถธิ  

แก่พู้ถี่รอฌิว (Waitlist) ถ่ฯธต่อโปเธื่องจฯกไปรแกรนเป็ธแบบจอฝถัวร์บริผัถฯนีฌวฯนจ ฯเป็ธ 

ต้องบริยฯรจัดกฯรขฯฝถี่ธั่งใย้เต็นกรุ์ปใธระฝะเวลฯถี่สฯฝกฯรบิธก ฯยธดเม่ือใย้กรุ์ปออกเดิธถฯง 

2) ส ฯเธฯยธังสือเดิธถฯงต้องนีอฯฝุฌงเยลือโน่ธ้อฝกว่ฯ 6 เดือธธับล่วงยธ้ฯก่อธวัธเดิธถฯง และนี 

ยธ้ฯว่ฯงถ้ฯฝเล่นโน่ธ้อฝกว่ฯ 2 ยธ้ฯเม่ือใย้เจ้ฯยธ้ฯถี่ตน. ประถับตรฯโด้ 

เง่ือธโขกฯรฝกเลิก 

1) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 30 วัธ ฌืธฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนด 100% 

2) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 20 วัธ ฌืธฌ่ฯถัวร์ 50% ของรฯฌฯถัวร์ถั๊งยนด 

3) ฝกเลิกก่อธเดิธถฯง 10 วัธโน่ฌืธฌ่ฯถัวร์ถั๊งยนดถุกกรณ ี

เง่ือธโขส ฯฌัญอ่ืธๆ ถี่ฌวรถรฯบ 

1) กรณีพู้สูงอฯฝุยฯกต้องใช้รถเข็ธ (Wheel Chair) กรุณฯแจ้งมธักงฯธขฯฝก่อธเดิธถฯง 7 วัธ 

ถ่ฯธถี่โน่สฯนฯรถช่วฝเยลือตธเองโด้เช่ธลุกเดิธเองโน่โด้นีอฯกฯรยอบยืดร่วนด้วฝแธะธ ฯว่ฯก่อธเดิธถฯง

ใย้ถ่ฯธขอใบรับรองแมถฝ์เม่ือฝืธฝัธฌวฯนมร้อนยฯกโน่นีใบรับรองแมถฝ์และมบว่ฯถ่ฯธฟืธถี่จะเดิธถฯง

บริผัถฯขอสงวธสิถธิโน่อธุญฯตใย้เดิธถฯงไดฝฌ ฯธืงถืงฌวฯนปลอดภัฝเป็ธส ฯฌัญ 

2)  บริผัถฯ ขอสงวธสิถธํิใธกฯรปรับเปลี่ฝธรฯฝกฯรถัวร์โด้ตฯนฌวฯนเยนฯะสน อัธเธื่องจฯกสภฯวะ 

อฯกฯศแปรปรวธ, ปัญยฯชุนธุนปิดถธธนฯจฯกกฯรเนือง, ปัญยฯจฯกสฯฝกฯรบิธเป็ธสฯเยตุ,  

ข๊ัธตอธกฯรตรวจฌธเข้ฯเนืองของแต่ละประเถศ ยรือใธกรณีอื่ธๆ ไดฝนิต้องแจ้งใย้ถรฯบล่วงยธ้ฯ 

โกด์จะเป็ธพู้บริยฯรเวลฯตฯนสถฯธกฯรณ์ ไดฝจะฌ ฯธืงถืงประไฝชธ์สูงสุดของลูกฌ้ฯเป็ธส ฯฌัญ 

3) ถ่ฯธถี่นีวีซ่ฯจีธติดเล่นจะโน่สฯนฯรถใช้ร่วนกับไปรแกรนถัวร์โด้ถ่ฯธต้องถ ฯวีซ่ฯ 144 แบบยนู่ฌณะ 

และช ฯระฌ่ฯใช้จ่ฯฝใย้แก่ถัวร์ตฯนถี่ก ฯยธด เธื่องจฯกเป็ธเง่ือธโขถฯงแลธด์ 

4)  บริผัถฯ โน่นีธไฝบฯฝใธกฯรจัดฌู่ธอธใย้แก่ลูกฌ้ฯถี่โน่รู้จักกัธ กรณีถี่ถ่ฯธจองและเดิธถฯงนฯเมีฝง  

1 ถ่ฯธ จะต้องจ่ฯฝฌ่ฯมักเด่ีฝวเม่ินตฯนรฯฌฯถี่ระบุโว้ใธรฯฝกฯรถัวร์เถ่ฯธั๊ธ 

5)  บริผัถฯ จะโน่รับพิดชอบต่อกฯรย้ฯนออกธอกประเถศ ยรือ ย้ฯนเข้ฯประเถศ อัธเธื่องนฯจฯกกฯรน ี

ส่ิงพิดกฎยนฯฝ ยรือ เอกสฯรเดิธถฯงโน่ถูกต้อง ยรือ กฯรถูกปฏิเสธใธกรณีอื่ธๆ 

 

 


