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Period ADL SGL 0-18 ปี Size Flight 

31 – 02 เม.ย.62 (HX762/HX779) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
31 – 03 เม.ย.62 (HX762/HX767) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
05 – 07 เม.ย.62 (HX768/HX779) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 
11 – 13 เม.ย.62 (HX780/HX779) 9,999 3,500.- +3,500.- 20 HX 
24 – 26 เม.ย.62 (HX762/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 

28 เม.ย. 01 พ.ค.62  (HX780/HX767) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
29 เม.ย. 01 พ.ค.62   (HX762/HX779) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
29 เม.ย. 02 พ.ค.62   (HX762/HX767) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
30 เม.ย. 02 พ.ค.62  (HX780/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
01 - 03 พ.ค.62         (HX762/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
02 - 04 พ.ค.62         (HX762/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
05 - 07 พ.ค.62         (HX780/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
06 - 08 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
09 - 11 พ.ค.62         (HX762/HX779) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
10 - 12 พ.ค.62         (HX780/HX761) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 
11 - 13 พ.ค.62         (HX780/HX761) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 
12 - 14 พ.ค.62         (HX762/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
13 - 15 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
14 - 16 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
15 - 17 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
16 - 18 พ.ค.62         (HX762/HX779) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
17 - 19 พ.ค.62         (HX762/HX779) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 
19 - 21 พ.ค.62         (HX780/HX761) 9,999 3,500.- +3,500.- 20 HX 
20 - 22 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
21 - 23 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
22 - 24 พ.ค.62         (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
23- 25 พ.ค.62          (HX762/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
24 - 26 พ.ค.62         (HX780/HX761) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 
25 - 27 พ.ค.62          (HX780/HX761) 7,997 3,500.- +3,500.- 20 HX 



 

 

26 - 28 พ.ค.62          (HX780/HX761) 6,996 3,500.- +3,500.- 20 HX 
27 - 29 พ.ค.62          (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
28 - 30 พ.ค.62          (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 
29 - 31 พ.ค.62          (HX780/HX761) 5,995 3,500.- +3,500.- 20 HX 

 

ฮ่องกง . ดิสนีย์แลนด์ . เซินเจิ้น . ช้อปปิ้ง 4 วัน 

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์” 

ขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิ์ . . เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน . . วัดกังหัน(แชกงหมิว) . . วัดหวังต้าเซียน 

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ … ย่านดังจิมซาจุ่ย “ถนนนาธาน”  

เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) 

ปล.,ราคานี้เฉพาะคนไทยเทา่นั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 

โปรดตรวจสอบไฟท์บินวันเดินทางของท่านเพื่อความถูกต้อง                                  
31 MAR 62 HX762  BKK HKG  03.20-07.05 / 02 APR 62HX779HKG BKK20.40-22.50(นัดลูกค้า 00.30) 
31 MAR 62 HX762  BKK HKG  03.20-07.05 / 03 APR 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นัดลูกค้า 00.30) 
05 APR 62 HX768  BKK HKG  08.25-12.20 / 07 APR 62HX779  HKG BKK  20.40-22.50 (นัดลุกค้า 05.30) 
11 APR 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 13 APR 62HX779  HKG BKK  20.45-22.50 (นัดลุกค้า 00.30) 
24 APR 62 HX762  BKK HKG  04.40-09.00 / 26 APR 62HX761  HKG BKK  23.55-01.55 (นัดลุกค้า 01.30) 
28 APR 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 01 MAY 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นัดลุกค้า 00.30) 
29 APR 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 01 MAY 62HX779  HKG BKK  20.45-22.50 (นัดลุกค้า 01.30) 
29 APR 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 02 MAY 62HX767  HKG BKK  02.00-04.00 (นัดลุกค้า 01.30) 
30 APR 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 02 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
01 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.40-09.00 / 03 MAY 62HX761  HKG BKK  23.55-01.55 (นัดลุกค้า 01.30) 
02 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 04 MAY 62HX761  HKG BKK  22.45-00.45 (นัดลุกค้า 01.30) 
05 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 07 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
06 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 08 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
09 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 11 MAY 62HX779  HKG BKK  20.45-22.50 (นัดลุกค้า 01.30) 
10 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 12 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
11 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 13 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
12 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.40-09.00 / 14 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 01.30) 



 

 

13 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 15 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
14 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 16 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
15 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 17 MAY 62HX761  HKG BKK  23.55-01.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
16 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 18 MAY 62HX779  HKG BKK  20.45-22.50 (นัดลุกค้า 01.30) 
17 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.40-09.00 / 19 MAY 62HX779  HKG BKK  20.40-22.50 (นัดลุกค้า 01.30) 
19 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 21 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
20 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 22 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
21 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 23 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
22 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 24 MAY 62HX761  HKG BKK  23.55-01.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
23 MAY 62 HX762  BKK HKG  04.15-08.20 / 25 MAY 62HX761  HKG BKK  22.45-00.45 (นัดลุกค้า 01.30) 
 
24 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 26 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
25 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 27 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
26 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 28 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
27 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 29 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
28 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 30 MAY 62HX761  HKG BKK  21.45-23.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
29 MAY 62 HX780  BKK HKG  03.35-08.05 / 31 MAY 62HX761  HKG BKK  23.55-01.55 (นัดลุกค้า 00.30) 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – ★สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)★ – เซินเจิ้น  

….. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 5-6 เคาน์เตอร์ K สายการบิน

ฮ่องกงแอร์ไลน ์(HX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในด้านเอกสาร  

…… อกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮอ่งกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX… (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

……. ถึงสนามบิน เช็กลัปก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแล้ว ออกทางออก B เพื่อพบไกด์ท้องถิ่น   

น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะ

ได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 

โซนใหญ่ๆ  ด้วยกัน อันได้แก่ MAINSTREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้า

ขายของที่ ระลึก  ตุ๊ กตาและขนม ลูกกวาดมากมาย  ส่ วนต่อมาคือ 

TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยสไตล์ “โลก



 

 

อนาคต”   และสุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย FANTASYLAND ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตากับตัวการ์ตูนที่

ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้&มินนี่ หมีพูและพ้องเพื่อน และเหล่าบรรดาตัว

การ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคนตามต่อด้วย ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น ท่านจะได้

ล่องเรือในป่าอันน่าสนุก JUNGLE RIVER CRUISE ผจญภัยไปกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด  TARZAN’S 

TREEHOUSE เพลิดเพลินกับบ้านต้นไม้ของ ทาร์ซาน   เดินต่อไปยัง IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา

ตุ๊กตา นานา ชาติ ซึ่งแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว้ โดยตุ๊กตาจะมีการเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง  IT’S A SMALL 

WORLD และแทรกด้วยเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ และอย่าลืมแวะทักทายตุ๊กตาสวมชุดประจ า

ชาติของไทย  Toy Story Land    โซนนี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hongkong Disney Land โดยเหล่าของเล่นจาก

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดัง Toy Story   เพลิดเพลินกับของเล่นมากมาย หรือ พึ่งเปิดได้ใหม่ไม่นานมานี้ เครื่องเล่นที่

หวาดเสียวที่สุดในแดนตะวันตก! ที่ กริซลีย์ กัลซ์ GRIZZLY GULCH  ให้ท่านได้ สัมผัสเครื่องเล่นอันหวาดเสียว ที่ไม่

เป็นลองกับ SPACE MOUNTAIN  คือ BIG GRIZZLY MOUNTAIN RUNAWAY MINE CARS   หรือ บิ๊ก กริซลีย์ 

เมาท์เทน รันอะเวย์   ใหม่ ล่าสุด  สตาร์ วอร์ส มาแล้ว สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้“สตาร์ วอร์ส ทูมอร์โรว์แลนด์ 

เทคโอเวอร์” นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา! พร้อมพบตัวละคร ในภาพยนตร์ และเดินทางสู่ฐานลับของ

ข บ วน ก ารต่ อ ต้ าน จั ก ร ว ร รดิ  ซึ่ ง คุ ณ จ ะ ได้ พ บ กั บ ฮี โร่ ที่ ยิ่ ง ให ญ่ ที่ สุ ด ข อ งม ห าก าพ ย์ ส ต าร์  ว อ ร์ ส 

https://www.hongkongdisneyland.com/th/star-wars-tomorrowland-takeover/ ให้ ท่ าน ส นุ ก ส น าน กั บ

เครื่องเล่นตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน,เย็น เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) ชมไฮไลท์ ของ

ทุกค่ าคืน แขกผู้มีเกรียติทุกท่าน ร่วมเนรมิตประกายพราวแพรวให้ประสาทระยิบระยับดุจเพชรน้ างาม และ ในช่วงส่ง

ท้ายของแต่ละคืน ชมดอกไม้ไฟ กระจายตามจังหวะเสียงเพลง  อันสวยงามตระการตา *ปล.ท่านใดไม่ประสงค์จะเข้า

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบัตรเข้าสวนสนุกทุกกรณี  เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 

จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เซินเจิ้น โดยรถไฟ  

 น าคณะเขา้สู่ที่พัก JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่สอง เซินเจิ้น – ตงกวน – ไฮไลท์ สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม –  

     ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ตงกวน อยู่ทางตอนเหนือและเป็นเมืองหลวงของกวางโจว (Guangzhou) อยู่ทางใต้ของเซินเจิ้น 

มณฑลกวางตุ้ง ตงกวนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคัญ มีเนื้อที่รวม 

2,465 ตารางกิโลเมตร ประชากร 8.32 ล้านคน มีสภาพอากาศ

ค่อนข้างร้อนชื้นมีแสงแดดและฝนตกตลอดทั้งปี ตงกวนเป็นที่รู้จัก

กันในชื่อ "โรงงานของโลก" และเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่

ลงทุนในต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายท าให้กลายเป็นหนึ่งใน

ฐานการผลิตที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน โลก  เมื อ งประกอบด้ วยระบบ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องจักรไฟฟ้า,สิ่งทอเสื้อผ้า,เฟอร์นิเจอร์,ผลิตภัณฑ์กระดาษ,อาหาร เครื่องดื่ม

และอุตสาหกรรมเคมี และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่าเรือที่ส าคัญส าหรับการค้าระหว่างประเทศในมณฑล

กวางตุ้ง ตงกวนมีประวัติความเป็นมามากกว่า 1,700 ปีและถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกวางตุ้ง (ใช้เวลา

ในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถและชมวิวสองข้างทาง จนถึงตงกวน 

น าท่านเข้าสู่ LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN สถานที่พักผ่อนส าหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวให้ท่านได้พบกับ   

ไฮไลท์   สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง เปิดให้ท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2018 มีความสูง 88 เมตรและยาว 333 เมตร พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่า

ตื่นเต้น ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด ซึ่งเป็นสะพานกระจกและจะมีช่วงที่เป็น 3 

มิติเพิ่มความตื่นเต้นให้ท่านได้หวาดเสียว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม มีกฎอยู่ว่า

ผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท า

ความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  *หากท่านไม่

ประสงค์ที่จะเดินสะพานแก้ว ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ แล้วมาเจอกันที่จุดนัดพบ แต่

แนะน าให้ท่านได้ลองสักครั้ง  (หมายเหตุ : สะพานแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นต้องตรวจสอบและ

รักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนั้นหากสะพานไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดิน อัน

เนื่องจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวทั้งสิ้น) (ข้อตกลงส าคัญ ข้อตกลงส าคัญ หากท่านไม่เดินสะพานแก้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่เป็นเหตุให้ท า

การคืนเงินทุกกรณี)  

น าท่านเข้าชม โชว์กายกรรม ชมการแสดงโชว์ที่ผาดโผนน่าตื่นเต้นประกอบแสง สี 



 

 

เสียง พร้อมโชว์สวยงามจากนักแสดงหลายชีวิตให้ท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีน ชมความแข็งแรงสลับกับความอ่อน

ช้อย เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่จะสร้างความประทับใจให้ท่าน.  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล 

“บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน

เช่น น้ าร้อนลวก หรือ น้ ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่ อป้องกันผิวไหม้

เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างด าบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส น าท่านสู่ ร้านผ้าไหม 

ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส  น าท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมาย

เกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง 

  จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งจุใจกันที่ ห้างหลอหวู่เซ็นเตอร์ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทย

เรียกกันว่า “มาบุญครองเซินเจิ้น”อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของใช้ของฝากสินค้า

แบรนด์ดัง C-O-P-Y มากมายหลายยี่ห้อซึ่งราคาสินค้าขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

เจรจา 

ค่ า               รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (เมนูเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พัก JAMES JOYCE COFFETEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สาม เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแมก่วนอิมยืมเงิน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว –  

   ช้อปปิ้งถนนนาธาน – สนามบินฮ่องกง            

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเข้าสู ่ฮ่องกง โดยรถไฟ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  

น าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล 

วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมี

ความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายท าให้คนเหล่าน้ียกย่องในตัว

ท่านและได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อ

เรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่ง

หนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมท าเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมี

กระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชือ่ถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นย าเป็นอย่างยิ่ง 

น าท่านไปไหว้ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาวัดเจ้าแม่กวนอิมที่  Hung 



 

 

Hom หรือ 'Hung Hom Kwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแม้จะเป็นวัด

ขนาดเล็กที่ไม่ได้สวยงามมากมาย แต่เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงนับถือมาก แทบทุกวันจะมีคนมาบูชาขอพรกัน

แน่นวัด ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากที่พิเศษกว่านั้น นอกจากสักการะขอพรแล้วยังมีพิธีขอซองอั่ง

เปาจากเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วย อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัย  น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบ

กับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

น าท่านขอพร วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันน าโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ต าบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็น

ชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วใน

สมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และ

ดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจล

แข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช ้ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความ

วุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ช่ือว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบ

กบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีน

ถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง 

ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจ าลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึก

ส านักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะ

ฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันน าโชคที่มีชื่อเสียงของวงการ

การท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิ

ริมงคลให้กับชีวิต  

บ่าย          เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็น

แหล่งช้อปปิ้งชั้นน าของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh 

Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้ง

อย่างเต็มอิ่มจุใจตามอัธยาศัย *อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง* สมควรแก่เวลานัดหมาย  น าท่าน

เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้น

เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 



 

 

........ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่HX...... (บริการอาหารบนเครื่อง) 

......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ......................... หรือ 

 

วันที่สี ่ ฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภมูิ(กรุงเทพฯ)  

......... น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน ์เที่ยวบินที ่HX....... (บริการอาหารบนเครื่อง) 

......... น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ......................... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋ วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
หมายเหตุ : โปรดแจ้งในวันจองทัวร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรับต่างชาติและลูกค้าเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้) 
 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว
ทั่ ว ไป ได้ รู้ จั ก ใน น าม ข อ งร้ าน รั ฐ บ าล  คื อ  ร้ า น ห ย ก , ร้ า น ย าจี น ,  ร้ า น ไข่ มุ ก , ร้ า น ช า , ร้ า น น วด เท้ า  เป็ น ต้ น  
ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้าน ค้าทุกร้าน
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 

ในกรณีที่ลูกค้ามีตั๋วบินภายในประเทศ 
สายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน”ไม่สามารถคืนเงิน”ไดใ้นทุกกรณ ี

 



 

 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
     

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระที่สนามบิน) 

× ค่าวีซ่า 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ กรณีมีเหตุที่จะต้องท าวีซ่าเดี่ยว วีซ่าติดเล่มพาสปอร์ตจาก
ประเทศไทย (กรณียกเลิกวีซ่าหมู่คณะกระทันหัน) ลูกค้าจะเป็นฝ่ายช าระค่าวีซ่าและค่าด าเนินการวีซ่าเอง โดยการยื่นวีซ่า
เดี่ยวจะใช้เวลายื่น 4 วันท าการไม่รวมวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์. 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ 
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


