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วนัแรก กรงุเทพฯ–ฮ่องกง 
13.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคาน์เตอร ์Q1-6 สายการบิน

รอยลั จอรแ์ดนเนียล เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (สายการบินก าหนดให้
โหลดสมัภาระใต้ท้องเคร่ืองได้น ้าหนัก 30 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบเท่านัน้)  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

15.25 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี RJ 182 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
19.00 น. ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

น าท่านนัง่รถโคช้ปรบัอากาศขา้มสะพานชงิหมา่สู่ฝัง่เกาลนู ฮ่องกงตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีโดยอยูต่ดิกบัมณฑลกว่างตง (กวางตุง้) โดยมาเก๊าอยูท่างฝัง่ตะวนัตกห่าง
ไปราว 61 กโิลเมตร ฮ่องกงเดมิเป็นเพยีงหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ แห่งหนึ่งในเขตอ าเภอซนิอนั เมอืงเซนิเจิน้ 
หลงัจากจนีพ่ายแพใ้นสงครามฝ่ิน เกาะฮ่องกง และเกาลนูจงึถูกครอบครองโดยองักฤษในปี 1842 และ 
1860 ตามล าดบั ต่อมาภายหลงัในปี 1898 องักฤษไดท้ าสญัญาเช่าซือ้พืน้ทีท่างตอนใตข้องล าน ้าเซนิเจิน้ 
ซึง่ปัจจุบนัเรยีกว่า ‘เขตดนิแดนใหม่’ รวมทัง้เกาะรอบขา้ง ซึง่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่กว่าเมือ่ครัง้องักฤษ
เขา้ยดึครองในสมยัสงครามฝ่ินเกอืบสบิเท่า จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัท่ี PENTA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า3* 

วนัท่ีสอง ฮ่องกง-ซิต้ีทวัร-์Victoria-Repulsebay-ร้านจิวเวอรร์ี-่ร้านหยก-พระใหญ่นองปิง 360-City gate 
เช้า รบัประทานอาหารต่ิมซ า ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเทีย่วเกาะฮ่องกงขึน้สู่ยอดเขา VICTORIA หนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็นจดุชมววิทีคุ่ณ
จะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม อ่าววคิตอเรยีทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก และตกึระฟ้าทีพุ่่งทะยานขึน้สงูตดักบัแนว
เขาเขยีวขจอีนัแสนสวยงาม เชญิถ่ายรปูตามอธัยาศยั น าท่านสู่หาดทราย REPULSE BAYหาดทรายรปู
จนัทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีุดแห่งหนึ่ง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้
แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโห่วซึง่ท าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อด
ยาวลงสู่ชายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจา้แห่งโชคลาภเพื่อเป็นสริมิงคล ขา้ม
สะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหนึ่งครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 3 ปี น าท่านเยีย่มชมโรงงานจิวเวอรร่ี์ทีข่ ึน้ชื่อของ

http://bit.ly/2NMk5YE
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ฮ่องกงพบกบังานดไีชน์ทีไ่ดร้บัรางวลัอนัดบัเยีย่มจากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ “ผเีซ๊ียะ” ซึง่ชาวจนีเชื่อว่าจะน า
โชคลาภเงนิทองมาใหพ้รอ้มทัง้คอยเฝ้าทรพัยส์มบตัไิว้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่เกาะลนัเตาซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในคาบสมทุรฮ่องกง น าท่านนัง่กระเช้า Ngong ping 360จากตุงชุงสู่ทีร่าบนองปิง เป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ด
ในโลก ท่านจะไดช้มทวิทศัน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา (กรณกีระเชา้ปิดจะใชร้ถโคช้ขึน้แทน) พบ
กบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตาร์ให้ท่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลิน 
องคพ์ระสรา้งจากการเชื่อมแผ่นสมัฤทธิถ์งึ 200 แผ่น หนกั 250 ตนัและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพกัตร์
ไปยงัเนินเขาเบือ้งล่างบรเิวณทะเลจนีใตแ้วะใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่City gate Outletเป็นตกึ
ทีข่ายแต่สนิคา้ราคาลดพเิศษ 50-80% ขึน้ไป ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา มอียู ่ 70 กว่ายีห่อ้ เช่น
Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, 
Samsonite, Crocs (กรณีเปล่ียนจากเกาะลนัเตาเป็นเท่ียวฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ จ่ายเพ่ิมท่านละ 2000 
บาท) ***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงอย่างเตม็ท่ี*** 
พกัท่ี PENTA HOTEL / REGAL RIVERSIDE HOTELหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ฮ่องกง-ช้อปป้ิงถนนนาธาน-มาเกา๊-THE VENETIAN 
เช้า รบัประทานอาหารแบบต๋ิมซ า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

จากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ประเภทต่างๆอยา่งเตม็อิม่จใุจไมว่่าคุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอื
งบประมาณเท่าใดศูนยก์ารคา้ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศูนยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็น
แหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นมของดไีซน์เนอรน์านาชาตชิื่อดงัจากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงั
เป็นทีท่ีคุ่ณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิบรรยากาศหรเูลอืกอรอ่ยกบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง 
หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงทีโ่อเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น าทีม่ใีหเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกว่า 
700 รา้น อาท ิESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของ
ฝากคุณหนูที ่Toy’s 

เท่ียง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่มาเกา๊โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงถงึมาเก๊า หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีบรอ้ย“มาเกา๊”  นบัเป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าสนใจในอดตีมาเก๊าเป็นเพยีงแค่
หมูบ่า้นเกษตรกรรมและประมงเลก็ๆโดยมชีาวจนีกวางตุง้และฟูเจีย้นเป็นชนชาตดิัง้เดมิ จนมาถงึช่วงตน้
ศตวรรษที ่ 16 ชาวโปรตุเกสไดเ้ดนิเรอืเขา้มายงัคาบสมทุรแถบน้ีเพื่อตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีและมาสรา้ง
อาณานิคมอยูใ่นแถบนี้ทีส่ าคญัคอืชาวโปรตุเกสไดน้ าพาเอาความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
ศลิปวฒันธรรมของชาตติะวนัตกเขา้มาอย่างมากมายท าใหม้าเก๊ากลายเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหว่าง
วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกอยา่งลงตวัจนเรยีกไดว้่าเป็น"ยโุรปใจกลางเอเชีย"น าท่านเยีย่มชม THE 
VENETIAN MACAU RESORTโรงแรมคาสโินหรรูะดบั6 ดาว อสิระใหท้่านสมัผสับรรยากาศของลาสเวกสั
แห่งใหมข่องเอเชยีภายในพรอ้มสรรพดว้ย สิง่อ านวยความสะดวกทีใ่หค้วามบนัเทงิ และสถานทีช่อ้ปป้ิงทีแ่ก
รนดแ์คนแนลช๊อป พบกบัรา้นคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัมากมายกว่า 350 รา้น ใหท้่านไดส้มัผสักับภตัตาคารกว่า 
30 แห่ง เพื่อลิม้ลองเมนูต่างๆ ทีท่่านชื่นชอบ ท่านสามารถนัง่เรอืกอนโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายใน
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โรงแรม (ไม่รวมอยู่ในรายการ) หรอืจะเสีย่งโชคคาสโิน ซึง่มอียู่ทัง้หมด 4 โซนใหญ่***อิสระอาหารเยน็ 
เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาเท่ียวชมเวเนเช่ียนอย่างเตม็ท่ี*** 
พกัท่ี REGENCY HOTEL / CHINA HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีส่ี มาเกา๊-วิหารเซนดพ์อล-เซนาโด้สแควร-์วดัอาม่า-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านชมวิหารเซนต์ปอล โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวทิยาลยัเซนตป์อล ซึง่ก่อตัง้ในปี 1594 และ
ปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวทิยาลยัตามแบบตะวนัตกแห่งแรกของเอเชยีตะวนัออก โบสถเ์ซนตป์อล
สรา้งขึน้ในปี 1580 แต่ถูกท าลายถงึสองครัง้ในปี1595 และ1601 ตามล าดบั จนกระทัง่เกดิเพลงิไหมใ้นปี 
1835 ซึง่ทัง้มหาวทิยาลยัและโบสถถ์ูกท าลายจนเหลอืแต่ดา้นหน้าของตกึฐานโบสถส์่วนใหญ่และบนัไดหน้า
ดา้นหน้าของตกึแสดงใหเ้หน็ถงึสไตลผ์สมระหว่างตะวนัออกและตะวนัตกและมอียูท่ีน่ี่เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้
ในโลก แวะชอ้ปป้ิงย่านเซนาโด้สแควร ์ ถอืไดว้่าเป็นท าเลทองทางธุรกจิของมาเก๊าเพราะรวบรวมสนิคา้
คุณภาพและรา้นคา้ต่างๆ ไวม้ากมาย มเีสือ้ผา้ทุกแบบทุกสไตล ์และยงัมสีนิคา้จากโรงงานผูผ้ลติสนิคา้ต่างๆ 
ของมาเก๊าวางขายอยูด่ว้ยเรยีกว่าชอ้ปป้ิงทีน่ี่แห่งเดยีวกค็ุม้เกนิพอ 

เท่ียง รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่วดัอาม่า เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและเกบ็รกัษาศลิปะวตัถุเก่าแก่ซึง่มมีลูค่ามหาศาลไว้
มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมทีค่งอยู่มาไดย้าวยาวนานทีสุ่ดของมาเก๊า ในบรเิวณวดัมศีาลาซุม้ประตู 
GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจา้แมก่วนอมิHALL OF GUANYIN 
และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLINน าท่านแวะซือ้ของฝากรา้นขนมขึน้ชื่อของมาเก๊า เช่น ขนมผวัจ๋า
เมยีจา๋ ทองพบัใสห้มหูยอง หรอืน ้ามนัตบัปลาทีร่าคาปลอดภาษีสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง 
ด้วยเรือเฟอร่ีใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.25 น.  ออกเดนิทางโดย เท่ียวบินท่ี RJ183 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
23.20 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ

เร่ิมตัง้แต่เดือนเมษายน เป็นต้นไปเวลาบินเปล่ียนเป็น 
BKK-HKG RJ182 1615-2005 // HKG-BKK RJ183 2135-2325 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ไฟลบิ์น ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็  
เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็  
ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

27-30 เม.ย. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 6,500 

25-28 พ.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 6,500 

22-25 มิ.ย. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 6,500 

20-23 ก.ค. RJ182 1615-2005 
RJ183 2135-2325 25,999 25,999 25,999 6,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ฮ่องกง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั 3 คนื (กรณพีกั 3 ท่าน ท่านที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / ค่าน ้าหนกั
กระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. (สายการบนิก าหนดใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่งไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้) / ค่า
บตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 120 HKD/ท่าน*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋า
เดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 30 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ ฯลฯ / 
ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง 
- หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
- ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
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***ลกูค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 
บริษทัฯ ทวัรไ์ม่สามารถย่ืนเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได้และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอรต์ 

กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลกูค้าจะต้องเป็นผูร้บัผิดชอบเองทัง้หมด*** 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
7. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว  
คอืรา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นขนม รา้นจวิเวอรร์ี ่ เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ข้ารา้นดงักล่าวจะตอ้งจา่ยค่าทวัร์
เพิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
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