โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)
ฮองกง - เซินเจิ้น
วัดแชกงหมิว หวังต*าเซียน วัดกวนอู
“ก้ําฟ0าเหลิงเหลิง” Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po
เมนูพิเศษ เปBดปCกกิ่ง + ไวนGแดง..///ฮองกง บะหมี่ เกี้ยวกุ*งแสนอรอย
ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ 1,500 บาท/ทาน/ทริป

ราคานี้ไมรวมวีซา 144 แบบกรุOป 1,500 บาท
(เนื่องจากเปBนราคาโปรโมชั่นคาทิปไกดG และคาวีซา เรียกเก็บในอินวอย)
ไฟลGบิน EK

วันที่เดินทาง

ราคา

384/385
384/385
384/385
384/385
384/385
384/385
384/385

4 – 6 พ.ย.
6 – 8 พ.ย.
8 – 11 พ.ย.
12 – 14 พ.ย.
21 – 23 พ.ย.
27 – 29 พ.ย.
28 – 30 พ.ย.

6,666
5,555
6,666
6,666
6,666
5,555
5,555

ราคาเด็ก ต่ํา
กวา18ปV
8,666
7,555
8,666
8,666
8,666
7,555
7,555

พักเดี่ยว

ที่นั่ง

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

20
20
20
20
20
20
20

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮองกง – เซินเจิ้น
12.00 น.
พร*อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู*โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคานGเตอรG T ประตู 6 สายการบิน Emirates
Airlines โดยมีเจ*าหน*าที่คอยอํานวย
14.05 น.
บินลัดฟาสูฮองกง โดยเที่ยวบิน EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
(ที่นั่ง 3-4-3 มีจอสวนตัวทุกที่นั่ง)

18.05 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ฮองกงเป6นดินแดนตอนปลายสุดทาง
ตะวันออกเฉียงใต;ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ;งประกอบด;วย เกาะฮองกง นิวเทอรAริทอรีสA เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก
235 เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเข;าเมืองแล;ว
ค่ํา บริการข*าวเหนียวอัญชัญธัญพืช+หมูทอด
จากนั้นนําทานเดินทางสูเซินเจิ้น โดยรถไฟ ใช;เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

ข;อแนะนําสําหรับดานรถไฟ
 กระเปGาสัมภาระของทุกทานต;องแข็งแรง และมีล;อลากที่สามารถเคลื่อนย;ายได;โดยสะดวก เพราะทานละต;องดูแลกระเปGาในการ
ผานดานตรวจคนเข;าเมืองด;วยตัวทานเอง จนกวาจะถึงทางออกดานปลายทางที่เซิ่นเจิ้น
นําคณะสูที่พัก โรงแรมที่พัก FX HOTEL ****หรือเทียบเทา****
วันที่สอง วัดกวนอู–พิพิธภัณฑG เซินเจิ้น - ช*อปปklง OTOP 3ร*านพิเศษ – ช*อปปklงห*างหลอวู – ชมโชวGน้ําพุเต*นระบํา
เช*ารับประทานอาหารเช*า ณ โรงแรมที่พัก
ทานเดินทางสู วัดกวนอู Kuan Au Templeไหว;เพทเจ;ากวนอู สัญลักษณAของความซื่อสัตยA ความกตัญLูรู;คุณ ความจงรักภักดี ความกล;า
หาญ โชคลาภ บารมี องคAทานเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข;มแข็ง และเด็ดเดี่ยว ไมหวั่นตอศตัรูทานเป6นคนจติใจมั่นคงดุจดั่งขุนเขา
และยังมีสติปMญญาปราศเปรื่องมาก และไมเคยประมาท การบชูาขอพรทานก็หมายถึง เพื่อความเป6นสิริมงคลตอตนเอง และครอบครัวใน
ทุกๆ ด;าน

นําคณะเดินทางเข;าสู พิพิธภัณฑA เซินเจิ้น Shenzhen Museum ที่รวมเรื่องราวประวัติศาสตรA ของเมืองเซินเจิ้นโบราญ
ย;อนกลับมาสูยุคที่เป6นปMจจุบัน เพื่อเรียนรู;ถึงวัฒนธรรม และประเพณีเมืองเซินเจิ้น กอนจะมาเป6นเขตเศรษกิจพิเศษ

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร+++เมนูพิเศษ เป6ดปMกกิ่ง + ไวนAแดง+++

จากนั้นนําทานไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท; 100% ยาประจําบ;านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย
ชวยรักษาแผลจากการโดนความร;อนเชน น้ําร;อนลวก หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได;ดี หรือจะทาเพื่อ
ปองกันผิวไหม;เสียจากการตากแดดเป6นเวลานานและชวยแก;ปMญหาสิว ฝา จุดดางดําบนใบหน;าให;หน;าเนียนใส นําทานสู ร;านเยื่อไผ ชม
สินค;าที่ผลิตจากต;นไผ หลังจากนั้นนําทานชมร;านหยก มีสินค;ามากมายเกี่ยวกับหยกให;ทานได;เลือกชื้อเป6นของฝาก หรือเป6นของที่ระลึกแด
ตัวทานเอง

จากนั้นนําคณะช;อปป^_งสินค;านานาชนิดที่ห;างติดแอรAที่หลอหวูแหลงช;อปป^_งที่ดึงดูดขาช;อปทั้งหลาย นักช;อปป^_งสวนใหญจะเรียกที่นี่วา มา
บุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ;านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข;างในตึกจะมีสินค;าพื้นเมืองมากมาย กระเปGา เสื้อผ;า รองเท;า ซึ่ง
เป6นสินค;าเลียนแบบแบรนดAเนมสารพัดยี่ห;อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไมวาจะเป6น กุชชี่ อามานี่ หลุยสA วิตตอง เวอรAซาเช แอรAเมส ปราด;า ฯลฯ ที่นี่มี
วางขายให;เลือกซื้อหามากมาย

ชมโชวA SHEKOU SEA WORLD MUSIC FOUNTAINโชว็น้ําพุเต;นระบําแหงใหมของเซินเจิ้น ฉากหลังเป6นเรือ Minghua (เดิมเรียกวา
Anceveller) ซึ่งในปi 1960 เรือยอชทAสุดหรูที่เป6นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชารAลสAเดอโกล ตอมาในปi 1973 ประเทศจีนได;ซื้อตอและได;
เปลี่ยนชื่อเป6น Minghuaทอดสมอที่ She Kou เมืองเซินเจิ้นอยางถาวร การแสดงที่มีความตื่นเต;นอลังการกับแสง สี และไฟ ให;ทานได;
ใกล;ชิดกับโชวAเพียงใกล;แคเอื้อม

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําคณะสูที่พัก โรงแรมที่พัก FX HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สาม เซิ่นเจิ้น – ฮองกง - ร*านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต*าเซียน – วัดสามเซียน &วัดปCกไต – ช*อปปklงนาธาน - สนามบิน
ฮองกง – กรุงเทพฯ
เช*า รับประทานอาหารเช*า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําทานเดินทางสูฮองกงโดยรถไฟ ใช;เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง

ข;อแนะนําสําหรับดานรถไฟ
 บางจุดของการผานดานเข;าหรือออก อาจจะไมมีบันไดเลื่อน (แตทานสามารถใช;บริการคนขนของหน;างานได; โดยมีบริการลากและ
เคลื่อนย;ายกระเปGาของทานไปยังหน;าดาน ตม. ใบละ 10 หยวน เพื่อสงให;ทานหน;าดานกอนข;าม ตม.)

นําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรGรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮองกงพบกับงานดีไชนAที่ได;รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช;ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ;ยนําทาน
ขอพร วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหันนําโชค วัดนี้ตั้งอยูที่ตําบลซาถิ่น ซึ่งถือเป6นชานเมืองของฮองกง เป6นวัดเกาแกของฮองกง สร;างขึ้นเมื่อ 400
กวาปiผานมาแล;วในสมัยราชวงศAชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด;านของโชคลาภทรัพยAสินเงินทอง โดยมีรูปปM_นเจ;าพอแช; กlง และ
ดาบไร;พายเป6นสิ่งศักดิ์สิทธAประจําวัด ตํานานเลาวาในชวงปลายของราชวงศAชิง แผนดินจีนเกิดกลียุคมีการกอจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ
และเหตุการณAนี้ได;กอเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อวาขุนพล แช; กlง ที่ได;ยกทัพไปปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และทานเองก็
ได;ชื่อวาเป6นนักรบที่ได;ชื่อวาไมเคยแพ;ใคร เพราะไมวาจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได;รับชัยชนะเสมอ และดาบคูกายของทานก็ได;ชื่อวา
เป6นดาบไร;พายเชนกัน ดาบไร;พายของทานคนจีนถือวามีความเป6นมงคลในด;านของศาสตรAฮวงจุ;ย ในเชิงของการตอสู;เป6นอยางสูง ธนาคาร
แบงคAออฟไชนาของฮองกง ถึงกับจําลองดาบของทานไปกอสร;างตึกสํานักงานใหญของธนาคารที่มีชื่อวาตึกใบมีด ซึ่งเป6นตึกที่ถือเป6น
สัญลักษณAของเกาะฮองกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป6นที่มาของจี้กังหันนําโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการทองเที่ยวฮองกง ที่ไมวาทัวรAไหน
ที่มาฮองกง เป6นต;องเลือกเชาเลือกซื้อสินค;ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร;างบารมี และศิริมงคลให;กับชีวิต

หลังจากนั้น นําคณะไหว;ขอพรเพื่อเป6นศิริมงคลที่ วัดหวังต*าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ทานต;องไหว;ในปiไกนี้ เป6นการแก;ปiชงที่สมบูรณAแบบ โดยไม
ต;องไหว;ถึง 9 วัด วัดหวังต;าเซียนเป6นวัดเกาแกอายุกวาร;อยปi ทานเทพเจ;าหวองซ;อเผง เป6นนักพรตมีความรู;ทางด;านการแพทยA และได;ชวย
คนอยางมากมายทําให;คนเหลายกยองในตัวทาน และได;ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให;ทานเป6นเทพวองไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพ
วาเมื่อทานรวยแคไหน ก็ต;องมีที่ทุกคนต;องเจ็บปnวยก็เลยมีคนมาขอด;านสุขภาพอยางมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู;คนศรัทธาและนิยมทําเมื่อ
มาถึงวัดหวังต;าเซียนได;แก การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ;าหวังต;าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮองกงมีความเชื่อถือ
ศรัทธาวาเซียมซีวัดหวังต;าเซียนมีความแมนยําเป6นอยางยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ*ง สไตลGฮองกง

จากนั้นนําทานสู “ก้ําฟ0าเหลิงเหลิง” หรือเรียกวา เจ*าแมดอกไม*สีทอง เป6นองคAเจ;าแมที่คอยชวยเหลือในเรื่องของครอบครัว ขอลูก ขอ
ความรัก สามีมีกิ๊ก ภรรยามีกิ๊ก และสําหรับคนโสดในการขอคูครอง ณ วัด 3 เซียน Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui
Po

หลังจากนั้น อิสระช*อปปklงถนนนาธาน จนกวาจะถึงเวลานัดหมาย

สมควรแกเวลานําคณะสูสนามบินฮองกง
21.50 น.
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.45 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรGสามารถเปลี่ยนแปลงได*ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอน
การตรวจคนเข*าเมืองของแตละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต*องแจ*งให*ทราบลวงหน*าโดยมัคคุเทศกGและคนขับจะเปBนผู*บริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข*าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเปBนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*** อัตราคาบริการทัวรGนี้เปBนทัวรGที่เข*าร*านช*อปปklงซึ่งรวมกับบริษัทฯ ทองเที่ยวซึ่งได*มีการสนับสนุนคาใช*จายบางสวนให*ทานได*เที่ยว
ในราคาประหยัดจึงเรียนให*กับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาร*านค*าทุกร*านจําเปBนต*องรบกวนทุกทานแวะชม.....ซึ่งจะใช*เวลาร*านละ
ประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกค*าเปBนหลักไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้นหากไมเข*าร*านช*อปปklงทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาทัวรGเพิ่มทานละ 1,000 ดอลลาฮองกง ***
*ทานใดมีไฟลGทบินภายในประเทศตอ โปรดแจ*งให*บริษัทฯทราบในวันจองทัวรG*
*ทั้งนี้เพื่อประโยชนGของตัวทานเอง*
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได;ทั้งนี้เพื่อปองกันปMญหาเที่ยวบินลาช;าหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาช;าของเที่ยวบิน
การยกเลิกเที่ยวบินมีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่ องจากสายการบิน พิจารณาสถานการณA แล; ว วาอยู
นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุผลเชิงพาณิชยAหรือเหตุผลทางด;านความปลอดภัยเป6นต;น) โปรดเข;าใจและรับทราบวาผู;จัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใช;จายตางๆ ได;ในทุกกรณี กรุlปที่เดินทางต;องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรAทั้งหมด

อัตราคาบริการรวม

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน

คารถโค;ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/ห;อง)

คาธรรมเนียมเข;าชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ

คามัคคุเทศกAท;องถิ่น และหัวหน;าทัวรAอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรมA)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม

×
คาใช;จายสวนตัวของผู;เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทA คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารAในห;องและคา
พาหนะตางๆ ที่มิได;ระบุในรายการ
×
คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปGาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
×
คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได;ออกตั๋วเครื่องบินไปแล;ว
×
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน*าทัวรGแล*วแตความพึงพอใจของทาน
×
คาวีซาเข,าจีนแบบกรุ-ป144 ราคา 1,500 บาท/ทาน/ทริป
(กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซากรุ-ป 144 ลูกค,าต,องยื่นวีซาเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซาประเภทอื่น โดยมีคาใช,จายเพิ่มทานละ 1,500
บาท/ทาน (โดยลูกค,าไมสามารถยกเลิกการเดินทางได,)
หรืออาจจะมีการปรับโปรแกรมกรณีที่ทางทางการจีนป<ดวีซากรุ-ป โปรแกรมต,องเปลี่ยนเปนนอนฮองกง 2 คืน โดยบริษัทฯ จะแจ,ง
คาใช,จายเพิ่มเติมให,ทานทราบอีกครั้งกอนเดินทาง (โดยลูกค,าไมสามารถยกเลิกการเดินทางได,)
×
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
×
คาธรรมเนียมวีซาคนตางประเทศ ที่ต;องเดินทางเข;าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเทานั้น)
เดินทางขึ้นต่ํา 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุlปจะไมสามารถเดินทางได; หากผู;เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให;คณะ
เดินทางได; ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคAให;ทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ;งให;ทานทราบลวงหน;า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน:
★

ราคา Promotion ชําระเต็มจํานวน พร*อมวีซา และทิปไกดG 2เมือง
**ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 1วัน จองพร*อมกับหน*าพาสปอรGต

★
ราคาพิเศษนี้ สําหรับลูกค*าที่ทําวีซากรุOปแบบ 144 เทานั้น
(หากทานมีวีซาติดเลมอยูแล*วไมสามารถรวมโปรโมชั่นนี้ได*)
โปรแกรมทัวรGนี้ เปBนโปรโมชั่นวีซากรุOปแบบ 144 เทานั้น หากทานมีวีซาจีนติดเลมอยูแล*ว
วีซากรุOปของทานจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ*าหน*าที่ตรวจคนเข*าเมืองจีน
และวีซาในเลมของทานจะถูกใช*งานทันที
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบวีซาติดเลมของทานหากทานต*องไปทําใหมทุกกรณี
★
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต;องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน;ากระดาษอยางต่ํา 2หน;า หาก
ไมมั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป6นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรAชําระเงินคาจองคาทัวรAแล;ว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได;ทุกกรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข;าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให;เดินทางออก หรือ เข;าประเทศที่ระบุไว; ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรAไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแล;ว ถ;าทานงดการใช;บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไมเดินทาง พร;อมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกร;องคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
*เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได*ยอมรับในเงื่อนไขข*อตกลงตางๆ ที่ได*ระบุ
ไว*แล*วทั้งหมด
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค;าชาวไทยเทานั้นที่เดินทางไปกลับพร;อมกรุlป
**ถ*าลูกค*าเปBนชาวตางชาติชําระเพิ่มทานละ 5,000 บาท**
สําหรับทานที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมทานหมู ไมทานไกหรือสัตวAปiก ไมทานเนื้อสัตวA และมีความจําเป6นให;ทางบริษัทฯ
จัดเตรียมอาหารไว;ให;ทานเป6นพิเศษนอกเหนือจาก
กรุlปเดินทางรับประทานที่ระบุไว;ในรายการแล;ว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใช;จายเพิ่มเติมตามจริงหน;างาน
โปรแกรมทัวรGนี้ไมเหมาะสําหรับลูกค*าที่ใช*วิลแชรG!!!
**หากต*องการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธG เรีบกเก็บเพิ่มทานละ 2,000 บาททุกกรณี** ไมวาจะเป6นวิลแชรAที่สนามบิน หรือทานนํา
ติดตัวไปแล;วมีคนเข็นให;ก็ตาม

