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HKG 003B : ฮ่องกง…สายแบ๊ว 
สนุกสุดแบ๊ว ที่ ฮ่องกงดสินีแลนด์ 

 

 ตะลุย...ดิสนีแลนด์ เต็มวัน สนุกกบัเคร่ืองเล่น 
      และขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนจากดิสนีย์ 

 ขอพร เจ้าแม่กวนอมิริมทะเล ณ หาดรีพลัส์เบย์ 
 VICTORIA  PEAK พร้อมชมววิเกาะฮ่องกง 
 วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหันลม พดัพาเอาส่ิงไม่ดี    
      ออกจากชีวติ ช่วยหมุนชีวติจากร้ายกลายเป็นดี 
 ขอพรด้านสุขภาพ วดัหวังต้าเซียน  
 ชมสถาปัตยกรรมไม้ ส านักชีฉีหลนิ  
 ชมโชว์แสง สี เสียง  SYMPHONY OF LIGHTS 
 ** พกัโรงแรมในฮ่องกง 2 คืน ** 
 ช้อปป้ิงย่านดัง : ถนนเลดี ้มาร์เกต็ & ย่านมงก๊ก //      
ถนนนาธาน &ย่านจิมซาจุ่ย // CITYGATE OUTLET 
 อิม่อร่อยกบัเมนูพเิศษ !! ติ่มซ ารสชาติต้นต ารับ // 
      ห่านย่างเลศิรส  //  อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อสิระ!! ช้อปป้ิงถนนเลดี ้มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก              (–/–/–)   

10.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
13.05 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 614 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok 

************************************************************ 
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12.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4 ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

** เคร่ืองล าใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม มีจอส่วนตัวทุกที่น่ัง ** 
15.15 น      น าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี  CX 654 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) ซ่ึงตั้งยูบ่นเกาะลนัเตา โดยเกิดจากการ

ถมทะเลออกไป มีพื้นท่ีโดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก
ติดต่อกนัถึง 8 ปีซอ้น ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนติดกบั
มณฑลกวางตุง้ ประกอบดว้ย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ ใหท้่านออก Exit B  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฝ่ังเกาะเกาลูน ผา่นเส้นทางไฮเวยอ์นัทนัสมยั ผา่นสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA 
BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานแขวนทางรถยนต ์ท่ีมีความยาวมากกวา่ 2.2 กิโลเมตร ซ่ึงไดรั้บการออกแบบโดย
สถาปนิกช่ือดงัระดบัโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มทิวทศัน์ของเกาะฮ่องกง   
น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงก๊ก ซ่ึงยา่นน้ีมีหน่ึงในตลาดท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในฮ่องกงคือ เลดี ้มาร์เกต็ และยงัมีถนน
สายชอ้ปป้ิงอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงท าใหท่ี้น่ีคลา้ยคลึงกบัยา่นชอ้ปป้ิงหลายแห่งทางตอนใตข้องจีน ถนนแต่ละสาย
จะมีพอ่คา้แม่คา้ท่ีขายสินคา้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ท าใหส้ะดวกต่อการเลือกซ้ือมากข้ึน ถนนบางเส้นในมงก๊ก
นั้น เตม็ไปดว้ยร้านขาย ปลาทอง, ดอกไม,้ นก,รองเทา้ผา้ใบ เคร่ืองใชใ้นครัว ชุดแต่งงาน และสินคา้เฉพาะบาง
ประเภทอ่ืนๆ อีกนบัไม่ถว้น ท่ีน่ีคุณจะสามารถซ้ือและต่อรองราคาของไดเ้กือบทุกอยา่ง ตั้งแต่ของใชใ้นบา้นไป
จนถึงอญัมณีราคาแพง ถนนไซเยงิชอยขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองส าอาง และเส้ือผา้ ถนนชานตุงและถนน
แดนดาสเป็นท่ีท่ีคุณสามารถเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่และเคร่ืองประดบัเทรนดล่์าสุดจากญ่ีปุ่นและตะวนัตก เป็น
ตลาดกลางคืนแห่งหน่ึงของเกาะฮ่องกง คลา้ยๆ ตลาดนดัตามขา้งๆ หา้งของบา้นเรา จะขายของบนถนนริมซา้ย
และขวา มีร้านคา้ขนาดเล็กมากมายกวา่ 100 ร้านคา้ ขายของพวกเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ของเล่นเด็ก ของท่ีระลึก 
เคสโทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคช้ินเล็กๆ มีความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร ท าใหเ้ดินไดอ้ยา่งเพลิดเพลินเลย
ทีเดียว ร้านคา้ส่วนใหญ่จะมีของซ ้ าๆ ขายของคลา้ยๆ กนั ดงันั้นควรเดินดูราคาหลายๆ ร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ ทุก
ร้านท่ีเขา้ไปซ้ือจะตั้งราคาไวสู้งมากเลยทีเดียว 

ทีพ่กั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที ่2 วคิตอเรียพคี – เจ้าแม่กวนอมิ รีพลสัเบย์ – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – SYMPHONY OF LIGHTS
                     (ติ่มซ ่า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                                                                 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่1) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางขา้มไปยงัฝ่ังเกาะฮ่องกง เดินทางข้ึนสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวสูงสุดของ
ยอดเขาวคิตอเรียพีค ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมทศันียภาพท่ีสวยงามกบัความสูง 396 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านจะ
ไดส้ัมผสัความใกลชิ้ดกบับรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างคร่ึง

http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/ladies-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/goldfish-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
http://www.discoverhongkong.com/th/shop/where-to-shop/street-markets-and-shopping-streets/flower-market.jsp
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วงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นท่ีสุด (ไม่รวมค่าขึน้ชมตึกพคีทาวเวอร์) พร้อมชมอาคารระฟ้าท่ีมีอยูท่ ัว่ไปบริเวณทั้งสอง
ฝ่ัง ฮ่องกงและท่ีสร้างตามหลกั ฮวงจุย้ อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค ์และตึกอ่ืนๆอนัเป็นธุรกิจชั้นน าของ
ฮ่องกง  จากนั้นน าท่านนมสัการขอพรจากเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้แห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพลัส์เบย์ สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจากเจ้าแม่กวนอมิ, 
เจ้าแม่ทบัทมิ และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่ีชายหาดน ้าต้ืน อ่าวรีพลสั เบย์ ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากคนฮ่องกงเองท่ีมา
เท่ียวพกัผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และท่ีน่าสนใจคือดา้นหน่ึงของอ่าวมีวดัพระพุทธรูปและเทพเจา้
ต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไวม้ากมายตามความเช่ือถือศรัทธาพระสังกจัจายบูชาเพื่อความสุข, เจา้สมุทร เทพเจา้
แห่งโชคการงาน, พระกาฬ เทพเจา้แห่งความมัง่คัง่เหลือกินเหลือใช,้ มีเทพแห่งวาสนา, เทพแห่งดวงชะตา, รวมทั้ง
กามเทพ ท่ีมีวธีิการเส่ียงทายดว้ยดา้ยแดง และอธิษฐานดว้ยการลูบคล าหินกอ้นกลมอยา่งตั้งใจ อิสระท่านสักการะ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามอธัยาศยั ณ ท่ีแห่งน้ีคืออีกดา้นของเสน่ห์ท่ีคน้พบไดไ้ม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่ 2) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนั
ทนัสมยัและสนุกท่ีสุดหน่ึงในเอเชียซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 โซน ดว้ยกนั อนัไดแ้ก่   
โซนแรก : MAIN STREET USA ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึก ตุก๊ตาและขนม ลูกกวาดมากมายและ
สุดสนุกกบั รถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอนัยิง่ใหญ่ FLIGHTS OF FANTASY 
PARADE ท่านจะไดพ้บกบัตวัการ์ตูนขวญัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก   
โซนที ่2 TOMORROWLAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยัสไตล ์“โลกอนาคต” อาทิเช่น SPACE 
MOUNTAIN  เคร่ืองเล่นท่ีสนุกสุดๆ  
โซนที ่3 : FANTASYLAND เมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตากบัตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ี&มินน่ี หมีพูและพอ้งเพื่อน และเหล่าบรรดาตวัการ์ตูน
อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน ไม่ควรพลาด MICKEYS PHILHAR MAGIC (มิกก้ีส์ ฟิลฮาร์เมจิก) สนุกกบั
ภาพยนตร์เพลงคลาสสิค 3 มิติของมิกก้ียอดศิลปิน เพื่อสัมผสัพิเศษ กบั เทคนิคพิเศษดว้ยมิติท่ี 4 หน่ึงใน
ประสบการณ์ความสุขสุดๆ ท่ีคุณพลาดไม่ได ้เดินต่อไปยงั IT’S A SMALL WORLD ล่องเรือชมเหล่าบรรดา
ตุก๊ตา นานา ชาติ ซ่ึงแบ่งเป็นโซนของแต่ละชาติไว ้โดยตุ๊กตาจะมีการเคล่ือนไหวไปตามเสียงเพลง IT’S A 
SMALL WORLD และแทรกดว้ยเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติ และอยา่ลืมแวะทกัทายตุก๊ตา
สวมชุดประจ าชาติของไทย ประทบัใจไปกบัการแสดงแบบบรอดเวย ์มิวสิคคลัท่ี “เดอะโกลเดน้ มิกก้ีส์” (THE 
GOLDEN MICKEYS)  
โซนที ่4 : ADVENTURELAND ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัน่าต่ืนเตน้สัมผสัความเร้าใจกบัการผจญภยัในป่า
ลึกลบัของเอเชียและแอฟริกาในดินแดน  JUNGLE RIVER CRUISEซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะเร่ิมตน้การผจญภยับน
เรือส ารวจท่ีล่องไปตามแม่น ้าสายใหญ่หวัใจหลกัของแอดเวนเจอร์แลนดผ์า่นป่าลึกลบัท่ีทุกโคง้น ้าจะมีส่ิงลึกลบั
และส่ิงท่ีสร้างความต่ืนเตน้ต่างๆรออยูเ่พื่อสร้างความสนุกใหก้บัผูท่ี้เขา้ไปเยอืนไม่วา่จะเป็นฝงูชา้งท่ีเล่นน ้าอยา่ง
สนุกสนานต่ืนเตน้กบัการ ผจญภยักบัสัตวป่์านานาชนิด จากนั้นสนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซานโดย 
RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE เพลิดเพลินกบับา้นตน้ไมข้อง ทาร์ซาน TARZAN’S TREEHOUSE 
จากนั้นท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF THE LION KING เพลิดเพลินกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาของเหล่า
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ตวัการ์ตูนในเร่ือง “ไลออ้นคิงค”์ สุดทา้ยท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบั เสียงดนตรีแห่งป่า อนัไพเราะพร้อมกบั
สายน ้าพุอนัเยน็ฉ ่า ท่ีเสา LIKI TIKIS   
โซนที ่5 : TOY STORY LAND  โซนน้ีจะเป็นโซนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน HONG KONG DISNEYLAND  โดยเหล่า
ของเล่นจากภาพยนตร์แอนิเมชัน่ช่ือดงั Toy Story จากของเล่นท่ีเป็นช้ินเล็กๆ กลบักลายเป็นของใหญ่โตข้ึนราว
กบัวา่เราตวัเล็กลงและหลุดเขา้ไปในอาณาจกัรของเล่นในสวนหลงับา้นของ Andy เพลิดเพลินกบัของเล่น
มากมาย เช่น TOY SOLDIER PARACHUTE DROP อยา่ลืมจบัใหแ้น่น เม่ือคุณจ่าและเหล่าทหารกลา้ของ
แอนด้ีน าท่านใส่ร่มชูชีพพร้อมด่ิงทิ้งตวัลงมาเสมือนท่านไดโ้ดดร่มจริง  แลว้ร่วมวิง่ไล่งบัหาง ส่ายหวั ส่ายหาง
โยกกนัหวัหมุน กบั สล้ิงก้ีด๊อกสปิน (SLINKY DOG SPIN), กร๊ีด!สุดเสียงหวาดเสียว อะดรีนาลีนกระฉูด บน
รางรูปตวั U ท่ีความสูง 27 เมตร กบัโคสเตอร์ อาร์ซี เรเซอร์ (RC RACER)  
โซนที ่6 : GRIZZLY GULCH “กริซลียก์ลัช” โซนน้ีเปิดตวัเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 ท่ีผา่นมา เปิดโลก
ตะวนัตก ผจญภยัหลากหลายทิศทาง แปลกใหม่ มนัส์ ไม่เหมือนใคร กบัรถรางตะลุยขมุทองแดนเถ่ือน “รัน 
อเวย ์มายน์ คาร์ส” (RUNAWAY MINE CARS) เกาะใหแ้น่นคร้ังแรกกบัโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลาย
ทิศทางรายรอบดว้ยแดนเถ่ือนแปลกตาเล้ียวเลาะผา่นโตรกธาร น ้าพุร้อน “ ไกเซอร์ กลัช” (GEYSER GULCH) 
ท่ีพวยพุง่สะเทือนทัว่ทั้งพื้นดินแลว้มาเยีย่มบา้นช่างตีเหล็กหลบสายน ้าท่ีสาดส่าย และร้านของแหง้ท่ีกลายเป็น
ร้านของเปียก ร่วมเฮฮาจอ้งหาเพื่อนใหม่ เล็งใหแ้ม่น แลว้พน่สายน ้าจากเคร่ืองสูบลมของช่างตีเหล็ก สนุกสนาน
กนัแบบเยน็ฉ ่า จากนั้นพบกบัการตอ้นรับแบบไวลด ์เวสต ์กบัเพื่อนท่ีแสนวเิศษ มิกก้ี, มินน่ี, ชิพ แอนด ์เดลใน
ชุดเส้ือผา้น่ารักและสองเพื่อนดิสนีย ์กรีซลีย ์หมีนอ้ยโคดา้ และ เคไนย ์ดินแดนท่ียิง่ใหญ่เหนือค าบรรยายอีกท่ี
หน่ึงท่ีไม่ควรพลาด และโซนสุดทา้ย เปิดเม่ือเร็วๆน้ี 17 17 พฤษภาคม 2556   
โซนที ่7 : MYSTIC POINT "มิสทิค พอยท"์ ใหม้าผจญภยัในคฤหาสน์ของท่านลอร์ดเฮนร่ี ท่ีท่านจะสัมผสักบั
การผจญภยัสุดแสนลึกลบั ไม่วา่จะเป็นมิสทิค แมนเนอร์คอเลคชัน่ของสะสมส่วนตวัของ ท่านลอร์ดเฮนร่ี ก็คือ
บา้นสไตลว์คิตอเรียน รู้จกักนัทัว่ไปวา่ MYSTIC MANOR "มิสทิค แมนเนอร์" ส่ิงของโบราณท่ีเขาสะสมมี
ช่ือเสียงวา่เป็นพิพิธภณัฑส่์วนตวัท่ีอลงัการท่ีสุดในโลก คฤหาสน์น้ี เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวม
ส่ิงของแปลกๆ แต่ไม่วา่จะเป็นเร่ืองจริง หรือ ภาพลวงตา ท่านตอ้งมาพิสูจน์ดว้ยตนเอง ลอร์ด เฮนร่ี ได้
ครอบครองของช้ินใหม่ล่าสุด คือหีบดนตรีท่ีสลกัเสลาอยา่งงดงาม ลวดลายลสับซบัซอ้น ประณีต เป็นลายวานร 
ซ่ึงไดดึ้งดูดความสนใจของเพื่อนเดินทางท่ีท่านลอร์ดไวใ้จ คือ เจา้ลิงนอ้ย อลัเบิร์ต มีเร่ืองราวเล่าขานกนัวา่ หีบ
ดนตรีน้ีมีพลงัลึกลบัท่ีจะปลุกทุกส่ิงใหมี้ชีวติข้ึนมา ดว้ยเวทมนตข์องผงวเิศษ มิวสิค ดสัทมิ์สทิค แมก๊นีโต 
อิเล็กทริค แคร์เริจ แขกทุกๆ ท่านจะไดรั้บโอกาส นัง่ยายขบัเคล่ือน ส่ิงประดิษฐล่์าสุดของท่าน ลอร์ด เฮนร่ี เดอะ 
"มิสทคิ แม๊กนี้โต้-อเิลค็ทริค แคร์เริจ" เพื่อชมคอเลคชัน่งานสะสมของท่านลอร์ด รวบรวมสัมผสัทั้งหา้ ในขณะ
ท่ีเขา้ชมคฤหาสน์กบัประสบการณ์แบบแถวหนา้ ท่านจะอยูใ่กลชิ้ดกบัของสะสมทุกช้ิน จนเกือบท่ีจะสัมผสัได ้ 
GRADEN OF WONDERS การ์เดน้ ออฟ วนัเดอร์ สับสนงงงวยในการผจญภยัไปใน การ์เดน้ ออฟ วนัเดอร์ ท่ี
ซ่ึงรูปป้ัน และภาพวาด จะสร้างภาพลวงตาสามมิติใหท้่านเห็นต่อหนา้ มิสทิค พอยท ์เฟรท ดีโป้ ท่ีมิสทิค พอยท ์
เฟรท ดีโป้ ท่านจะสนุกสนานไปกบัการถ่ายภาพกบัวตัถุโบราณต่างๆ ท่ีเรียงรายอยู ่และอาจจะไดพ้บกบัเหลน
ชายของท่านลอร์ด มิสทิค ท่ีไดเ้ดินตามรอยเทา้ของท่านลอร์ด ท่องเท่ียวผจญภยัไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีน่าสนใจ
รอบโลกมาแลว้ 
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*** กฎของดิสนียแ์ลนด ์หา้มน าอาหารและเคร่ืองด่ืมเขา้ไปภายในสวนสนุก เช่น น ้าอดัลมน ้าผลไมท่ี้มีโลโก ้(ยกเวน้ น ้าเปล่า
น าเขา้ไดท้่านละ 1 ขวด) ขนมคบเค้ียว, ขนมปัง, อาหารทานเล่น, ของวา่ง, ขนมห่อใหญ่ (ยกเวน้ ลูกอมห่อขนาดเล็ก) *** 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่3) 
จากนั้นน าท่านชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเร่ิมตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มตรง ด่ืมด ่ากบัการแสดงแสง สี 
เสียง และการยงิเลเซอร์ประกอบดนตรีอนัตระกานตา ยามค ่าคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ 
เร่ิมการแสดงดว้ย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงดว้ย THE FINAL  (หาก
มาทนัชมโชว)์ 

ทีพ่กั  HOTEL SAV// PENTA HOTEL// REGAL RIVERSIDE HOTEL// SILKA TSUEN WAN HOTEL// 
HARBOUR PLAZA 8 DEGREES HOTEL// BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

  วนัที ่3 วดัแชกงหมวิ – วดัหวงัต้าเซียน – ส านักชีฉีหลนิ – ร้านจิวเวอร่ี + ร้านสมุนไพรจีน – อสิระ!! ช้อปป้ิง
ถนนนาธาน & ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ                 (ติ่มซ ่า/กลางวนั/–)                                                                                                                                                                 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซ ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่4) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางไป วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหัน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก มีอายกุวา่ 300 ปี
ตั้งอยูใ่นเขต Shatin วดัแชกงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส าคญัคนหน่ึงเป็นทหารมีช่ือวา่ท่านแชกง 
เน่ืองจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดข้ึนในทางภาคใตข้องจีนและท่านแชกงไดท้  าวรีะประวติัไว ้ท าใหค้นทัว่ไปยกยอ่ง
และคนจีนมีความเช่ือถือวา่หากไดไ้ปกราบไหวแ้ละขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลส าเร็จในทุกประการ แลว้
จะตอ้งไปหมุนกงัหนัน าโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพื่อจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเราและครอบครัวใหมี้ความเจริญกา้วหนา้
ดา้นหนา้ท่ีการงาน โชคลาภ ยศศกัด์ิ และถา้หากคนท่ีดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือวา่เป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาส่ิง
ร้ายและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน าโชคมี 4ใบพดั คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแขง็แรง, เดินทาง
ปลอดภยั, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวนัท่ี 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกง
และนกัธุรกิจจะมาวดัน้ีเพื่อถวายกงัหนัลมเพราะเช่ือวา่กงัหนัจะช่วยพดัพาส่ิงชัว่ร้ายและโรคภยัไขเ้จบ็ออกไปจาก
ตวัและน าพาแต่ความโชคดีเขา้มาแทน  น าท่านเดินทางสู่ วดัหวงัต้าเซียน (คนจีนกวางตุง้ จะเรียกวดัน้ีวา่ หวอ่งไท่
ซิน) เป็นวดัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปี ท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลายไปจากความศรัทธาของประชาชนชาวฮ่องกง คงจะสังเกตได้
ทุกคร้ังเม่ือมีโอกาสไปเยีย่มเยอืน ไม่วา่จะเป็นมวลชนจ านวนมากท่ีมาสักการะ หรือแมก้ระทัง่ควนัธูปคละคลุง้ไป
ทัว่บริเวณ  ตามต านานเล่าวา่เม่ือคร้ังฮ่องกงเกิดโรคระบาดใหญ่ ชาวฮ่องกงไดม้าไหวข้อพรจากเทพเจา้หวงัตา้
เซียนและขอยาท่ีทางวดัจดัไวไ้ปตม้กินจนหายจากโรคระบาดคร้ังนั้นมาได ้จึงท าใหช้าวฮ่องกงมีความศรัทธาต่อ
เทพเจา้หวงัตา้เซียนเป็นอยา่งมาก  และน าท่านเดินทางสู่ ส านักชีฉีหลนิ เป็นกลุ่มอารามขนาดใหญ่ท่ีมี
สถาปัตยกรรมไมท่ี้งดงาม โดยเร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี 1934 และก่อนจะไดรั้บการบูรณะใหม่ในรูปแบบของราชวงศ์
ถงั (ค.ศ 618–907) ในปี 1990 ภายในยงัเก็บพระบรมสารีริกธาตุและมีสระบวัท่ีใหค้วามสงบแก่ดวงวญิญาณ 
นอกจากน้ี ส านกัชีแห่งน้ียงัประกอบไปดว้ยโถงอารามหลายโถง บางโถงมีรูปป้ันทอง ดินเหนียว และไมเ้ป็น
ตวัแทนของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระศากยมุนีและพระโพธิสัตว ์และชมสวนหนานเหลียน ตดัผา่นกลุ่มอาคารอพาร์
ทเมนตสู์งจ านวนมากบนเนินเขาไดมอนด ์เป็นสวนสาธารณะท่ีมีความเงียบสงบ สร้างข้ึนในรูปแบบสมยัราชวงศ์
ถงั ทศันียภาพของสวนเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัแต่งอยา่งปราณีตขนาดมากกวา่ 3.5 เฮกเตอร์ ซ่ึงการวางต าแหน่งของ
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เนินเขา หิน น ้า พืชและโครงสร้างต่างๆ ท่ีท าจากไมเ้ป็นไปตามกฎและวธีิการเฉพาะมากมาย ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีจดั
แสดงนิทรรศการถาวรเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไมข้องจีน หิน และตน้ไมใ้นกระถาง และถา้รู้สึกหิว คุณก็สามารถ
ลองชิมอาหารในร้านอาหารมงัสวรัิติและร้านน ้าชาท่ีมีอยูไ่ด ้
จากนั้นน าท่านชม โรงงานจิวเวอร์ร่ี ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองการออกแบบเคร่ืองประดบั
ท่านสามารถหาซ้ือไดใ้นราคาพิเศษ!! และน าท่านเลือกซ้ือยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่ 5) ...พเิศษ...ห่านย่าง 
จากนั้นน าท่านสู่ห้างสรรพสินคา้ยกัษ์ใหญ่ ท่ีมีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์ร่ี ไปตามถนน CANTON ระยะทาง
กว่าคร่ึงกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นน ามากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ 
HARBOUR CITY ท่ีมีร้านคา้กวา่ 700 ร้าน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้,  ESPRIT แบรนด์ดงัราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเทา้สัญชาติญ่ีปุ่นท่ีใครๆก็ใส่กนัZARA 
เส้ือผา้ท่ีลดกระหน ่าตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนดด์งัจากญ่ีปุ่นท่ีราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นท่ีใหญ่ท่ีสุดอยา่ง 
TOY’ US ท่ีมีของเล่นหลากหลาย ให้นอ้งๆไดเ้ลือกสัน ไม่วา่จะเป็น PLAY STATION หรือ เคร่ืองเล่น PSP หรือ 
แมแ้ต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพดั LEGO ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเด็กผูช้าย และของเล่น
ส าหรับเด็กผูห้ญิงท่ีจดัโซนสีชมพูไวอ้ย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจมัโบ้ท่ีเป็นสินค้าขายดีมาก 
นอกจากน้ีก็ยงัมีแบรนด์ฝ่ังยุโรป อาทิเช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Carlier, Chanel, Coach, Dior Fendi, 
Louis Vuitton, Chole ฯลฯ  หา้งขายของเด็กเล่น Toy r'us ร้านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DFS  Galleria 

*** อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

17.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
20.00 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 703 
22.05 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************************************************ 

18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
21.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 617 
23.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

************************************************************ 

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 
22.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี  CX 709 
00.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัด์ิภาพ 

  SPiRiT OF HONG KONG   
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** หมายเหตุ ** ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
พื้นเมืองให้นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั ในนามของร้านรัฐบาล คือ  ร้านจิวเวอร์ร่ี, สมุนไพรจีน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรม
ทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะ
ชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 
ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
(ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 1 

ไม่มีเตียงเสริม) 
พกัเดีย่ว 

12 – 14  มกราคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX703, 20.00-22.05) 
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

26 – 28  มกราคม  2561 

(CX614, 13.05-16.45 // CX703, 20.00-22.05) 
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

10 – 12  มนีาคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX617, 21.35-23.40) 
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

23 – 25  มนีาคม  2561 

(CX654, 15.15-18.50 // CX703, 20.00-22.05) 
16,900.- 15,900.- 14,900.- 4,900.- 

อตัราค่าบริการนี้รวม  
+ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ 

                                        (กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน) 
+ ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง 
+ ค่าน ้าหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
+ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
**กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // 
DOUBLE (ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้อง 3 เตียง)  หากไม่มีการ
ระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั** 

+ ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ **หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินไดแ้ละ    
    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน** 
+ ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
+ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
+ ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000//500,000 บาทตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
- ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าภาษีสนามบินในกรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง 
- ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า //   
  พนกังานเสิร์ฟ ฯลฯ   
- ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าแจง้เขา้-ออกคนต่างดา้วหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีพึงใช ้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ท่ีจ่าย 3% คิดจากยอดบริการ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 90 เหรียญฮ่องกงต่อท่าน 

                     ***  เด็กจ่ายค่าทปิเท่ากบัผู้ใหญ่ ** 

เง่ือนไขการจอง  1. วางมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี  
   (ถา้ไม่ช าระ ตามก าหนด ขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิโดยไม่มีเง่ือนไข) 

   2. แลว้แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ 
   3. พร้อมแฟกซ์หนา้พาสปอร์ตมาดว้ย 
   4. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาโอนก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ  
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
5. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ 
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
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รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

กรณคีณะออกเดินทางได้   
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทวัร์) 

เง่ือนไขการให้บริการ 
-  ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ าถือวา่การจองไม่สมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวน 
   สิทธ์ิ ส าหรับผูท่ี้วางมดัจ าก่อน ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 21 วนั 
-  จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู ้
    เดินทาง  (บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป) ไม่ครบ 15 ท่าน 
-  เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
   เดินทางเป็นส าคญั 
-  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ 
  ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ 
  ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน,   
   การก่อจลาจลหรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม 
   แรงงานทั้ง   จากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน 
   อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน 
   เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
    ความประมาทของ นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน   
    รายการเดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ 
   เปล่ียนช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
รายละเอียดดา้นการเดินทางและราคา อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธ์ิดงักล่าวทางบริษทัจะยดึถือและค านึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของ
ท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุเกนิ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง หากเกดิข้อผดิพลาดไม่สามารถเดินทาง
ได้ ทางบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน **** 

 
 

 
ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้ 

จนเป็นท่ีพอใจแลว้จึงวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องท่านเอง 


