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UPDATE 22/04/2023 

 
บินด�วยสายการบิน GREATER BAY AIRLINE (HB) : ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

**โหลดกระเป2าสัมภาระโดยน้ำหนักไม6เกิน 20 ก.ก.  และถือขึ้นเครื่องบินได�น้ำหนักไม6เกิน 7 ก.ก.** 

**พาสปอร>ต ต�องมีอายุใช�งานได�คงเหลือไม6น�อยกว6า 6 เดอืน ณ วันกลับ** 

HB682 BKK – HKG 11.25 – 15.20 
HB683 HKG - BKK 15.00 – 16.55 

**รายละเอียดไฟล>ทบิน โปรดดูท�ายโปรแกรม** 



UPDATE 22/04/2023 

DAY 1  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองฮ6องกง (สนามบินเช็กแล็บกNอก) – ช�อปปOPง K11 MUSEA SHOPPING  
  MALL – AVENUE OF STAR – SYMPHONY OF LIGHTS    (-/-/-) 
08.00 คณะพร�อมกัน ณ ท6าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 เคาน�เตอร�สายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE โดยมีเจ�าหน�าที่ของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ 
หัวหน�าทัวร�ให�คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร�อมก*อนออกเดินทาง ข�อควรทราบ: ประเทศฮ�องกงไม�อนุญาตให�นำ
อาหารสด จำพวก เน้ือสัตว$ พืช ผัก ผลไม� เข�าประเทศ หากฝ)าฝ*น จะมีโทษปรับและจับ ท้ังนี้ขึ้นอยู�กับดุลพินิจของเจ�าหน�าที่
ศุลกากร ด�านตรวจคนเข�าเมือง  

11.25 ออกเด ินทางสู * เช็กแล็บกNอก ฮ6องกง (เขตการปกครองพิเศษ) โดยสายการบิน GREATER BAY AIRLINE 
เที่ยวบินท่ี HB682 

15.20 เดินทางถึง ท*าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก2อก ฮ*องกง (เขตการปกครองพิเศษ)  
(ตามเวลาท�องถิ่น จะเร็วกว*าเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผ*านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร�อย นำคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  

อิสระช�อปป8 9ง K11 MUSEA SHOPPING MALL แหล*งช�อปป8 9งย*านจิมซาจุ *ย อยู *ไม *ไกลจาก ถนน

ซุปเปอร�สตาร�  Avenue of Star ฮ *องกง ชมความงามของ อ*าวว ิคตอเรีย (Victoria Harbour) ชมวิว
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ฮ*องกง ท่ีจัดว*าสวยเปFนอันดับต�นๆ ของโลก กันเลย นอกจากน้ี ยังได�ชม รอยผ*ามือ ของดาราดังในฮ*องกง และ 

รูปหล*อโลหะ สัญลักษณ� Hong Kong Film Awards, Bruce Lee, Anita Mui และ หมูน�อย Mcdull 

พิเศษ !! ชมโชว>แสง สี เสียง (The Symphony of Lights) ได�ชื่อว*าเปFนการแสดงแสงสี

เสียงกลางแจ�งที่ใหญ*ท่ีสุดซ่ึงบันทึกโดย Guinness World Records การแสดงจะประกอบด�วย 44 อาคารชั้น

นำที่อยู*ในฝ\]งฮ*องกง และฝ\]งเกาลูน การแสดงจะมีการยิงแสง Laser และไฟต*างๆ ประกอบเพลง บวกกับเวลา

ค่ำๆ ของอ*าวฮ*องกง แสงไฟที่กระทบจากน้ำในอ*าวที่มีเรือว่ิงผ*านไปมาเปFนฉากประกอบอย*างสวยงาม 

 

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท6องเที่ยว  

ที่พัก         O’ HOTEL หรือเทียบเท6า 

**ทางโรงแรมไม6มีห�องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห�องพัก 3 ท6าน หากลูกค�าเดินทาง 3 ท6าน จะต�องจ6าย

ค6าห�องพักเดี่ยวเท6านั้น** 
DAY 2  วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย> – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต�าเซียน - โรงงานเครื่องประดับ - ร�านหยก  

             (B/L/-) 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซำ แบบต่ิมซำ แบบ
ต่ิมซำข้ึนชื่อของฮ6องกง อาทิ ฮะเกpา ขนมจีบกุ�ง กpวยเต๋ียว
หลอด โจNก 

จากน้ันนำท*านเดินทางสู*จุดชมวิวเกาะฮ*องกง ณ วิคตอเรียพีค ขึ้น

รสบัส ขึ้นสู*จุดชมวิว ทุกท*านจะได�สัมผัสกับบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น 
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ*องกงและเกาลูนได�ทั้งเกาะ
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อย*างชัดเจน จุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดและห�ามพลาด เมื่อขึ้นมา The Peak สามารถมองเห็นวิวได� 360 องศา มีความ
สูงถึง 428 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทั้งน้ียังตื่นตากับตึกระฟkาที่สูงตระหง*านและอาคารต*างๆ ท่ีก*อสร�างตรง
ตามหลักฮวงจุ�ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ*า, ตึกไชน*าแบงค�และตึกอ่ืนๆ อันเปFนที่ต้ังของธุรกิจ ช้ันนำของฮ*องกง
พร�อมทั้งถ*ายภาพอันสวยงามน*าประทับใจ 

จากน้ันนำท*านเดินทางสู*หาด รีพลัส เบย> (Repulse Bay) หาดทรายรูปจันทน�เส้ียวแห*งน้ี ที่สวยท่ีสุด

แห*งหน่ึง และยังใช�เปFนฉากในการถ*ายทำภาพยนตร�หลายเร่ือง มีรูปป\9นของเจ�าแม*กวนอิมและเจ�าแม*ทินโห*วซึ่ง
ทำหน�าท่ีปกปkองคุ�มครองชาวประมง โดดเด*นอยู*ท*ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู*ชายหาด ให�ท*านนมัสการขอ
พรจากเจ�าแม*กวนอิมและเทพเจ�าแห*งโชคลาภเพ่ือเปFนสิริมงคล และข�ามสะพานต*ออายุซ่ึงเช่ือกันว*าข�ามหน่ึง
คร้ังจะมีอายุเพ่ิมข้ึน 3 ปl 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูชาบูสไตล>ฮ6องกง  

 



UPDATE 22/04/2023 

  นำท*านเดินทางสู* วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เปFนวัดหน่ึงที่ประชาชนชาวจีนให�ความ

เลื่อมใสศรัทธามาเน่ินนาน ตำนาน แชกงหมิว มีประวัติเล*าต*อกันมาว*า ขณะน้ันเองยังมีนักรบเอกช่ือ "แช กง" 
เปFนแม*ทัพปราบศึก ทุกแคว�นเขตแดนแผ*นดินใหญ*ต*างก็ยำเกรงต*อกำลังพลท่ีกล�าหาญในกองทัพของท*าน ยาม
ท่ีออกรบเพื่อต�านข�าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุกๆคร้ัง ท*านใช�สัญลักษณ�รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว�ด�านหน�ารถศึกนำ
ขบวนในกองทัพ เหล*าทหารกล�ามีความเชื่อว*าเมื่อพกพาสัญลักษณ�รูปกังหันน้ีไป ณ ท่ีใดๆ กังหันน้ีจะช*วยเสริม
สิริมงคล นำพาแต*ความโชคดี มีอำนาจเข�มแข็ง เสริมกำลังใจให�แก*กองทัพของท*าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู�ศึก
ของท*านจึงเปFนตำนานมาจนทุกวันน้ี ป\จจุบัน ด�านในมีรูปป\9นสูงใหญ*ของท*านแชกงซ่ึงเปFนเทพประจำวัดแห*งน้ี 
ด�านข�างมีอาวุธรบของทหารแบบโบราณ และมีกังหันอยู*หลายตัว มีกลองด�านละตัว ประชาชนท่ีเข�ามากราบ
ไหว�จะต�องหมุนกังหัน หรือที่เรียกว*า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนแต*สิ่งดีๆ เข�ามาในชีวิต และก*อนที่ท*านจะออก 
จากวัดจะต�องตีกลองให�เสียงดังสน่ันเพื่อความเปFนสิริมงคล 

นำท*านเดินทางสู* วัดหวังต�าเซียน (Wong Tai Sin Temple) ที่ได�ชื่อว*าเปFนวัดไหว�พระสละโสด 

เสี่ยงเซียมซีสุดแม*น โดดเด*นด�วยสถาป\ตยกรรมแบบเซนท่ีงดงาม วัดแห*งน้ีเปFนที่ประดิษฐานของเทพเจ�าจีน

หลายองค�อย*างเทพเจ�าหลักของวัดคือเทพหวังต�าเซียน แต*เปkาหมายของคนโสดอยากมีคู*ไม*ใช*การขอความรัก

จากเทพเจ�าองค�น้ีแต*อย*างใด แต*เปFนการเดินมาข�างๆ ซึ่งจะมีศาลของเทพเจ�าด�ายแดง หรือเทพเจ�าหยกโหลว 

เปFนรูปป\9นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร�อยู*ด�านหลังประทับอยู* ชาวจีนมักมาขอพรความรักกันท่ีน่ี โดยการขอพรกับ

เทพเจ�าองค�น้ีต�องใช�ด�ายแดงผู�น้ิวเอาไว�ไม*ให�หลุดระหว*างพิธีน่ันเอง 
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นำท*านเดินทางสู* โรงงานเครื่องประดับ (Jewelry Factory) เพ่ือเลือกซ้ือเคร่ืองประดับสำห รับ

เสริมดวงชะตาของตัวท*านเอง เป Fนรูปกังห ันลมที่มีชื่อเสียงและเป Fนที่นิยมกันทั ่วโลก ที ่ถือกำเนิดขึ ้นที่น่ี 
สวยงามโดดเด*นไม*เหมือนใคร  

นำท*านเดินทางสู* ร�านหยก (Jade Shop) ให�ทุกท*านได�เลือกซื้อสินค�าหยกคุณภาพดีของเมือง 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท6องเที่ยว  
ที่พัก         O’ HOTEL หรือเทียบเท6า 

**ทางโรงแรมไม6มีห�องพักประเภท TRP ROOM หรือ ห�องพัก 3 ท6าน หากลูกค�าเดินทาง 3 ท6าน จะต�องจ6าย

ค6าห�องพักเด่ียวเท6าน้ัน** 
DAY 3  อิสระท6องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท6าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)  (B/-/-) 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ แบบติ่มซำ แบบติ่ม
ซำข้ึนช่ือของฮ6องกง อาทิ ฮะเกpา ขนมจีบกุ�ง กpวยเตี๋ยวหลอด 
โจNก (เดินไปทาน เนื่องจากร�านอยูแถวโรงแรมท่ีพัก) 

อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื ่อสะดวกกับการช�อปปOPง ให�

ท6านได�อิสระจนกว6าถึงเวลานัด ตามอัธยาศัย 
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จากนั้นอิสระให�ท*านเต็มอิ่มกับการช�อปป89งย*านจิมซาจุ*ยมักจะตั้งต�นกันที่สถานีจิมซาจุ*ย มีร�านขายของทั้งเครื่องหนัง, เคร่ือง
กีฬา, เคร่ืองใช�ไฟฟkา, กล�องถ*ายรูป ฯลฯ และสินค�าแบบที่เปFนของพ้ืนเมืองฮ*องกงอยู*ด�วยและตามซอกตึกอันซับซ�อนมากมายมี 
SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ*ชื ่อ OCEAN TERMINAL ซึ ่งประกอบไปด�วยห�างสรรพสินค�าเร ียงรายกันอยู * และมีทาง
เชื่อมติดต*อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได� ให�แบรนด�ดังมากมายให�ท*านได�เลือกซื้อ ไม*ว*าจะเปFน  COACH, LONGCHAMP, 
LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท6องเท่ียว  
ได�เวลาอันสมควรนำท*านเดินทางสู* ท6าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกNอก  

15.00 ออกเดินทางสู* ท6าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน GREATER BAY 

AIRLINE เท่ียวบินที่ HB683 

16.55           เดินทางถึง ท*าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

 

 

อัตราค6าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 
ราคาผู�ใหญ6ต6อท6าน 

พักห�องละ 2-3 ท6าน 
ห�องพัก

เด่ียว เพ่ิม 

ไม6ใช�ตั๋วเคร่ืองบิน 

ท6านละ 

14 – 16 เมษายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
24,999 5,000 11,999 

22 – 24 เมษายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 
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28 – 30 เมษายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

05 – 07 พฤษภาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

12 – 14 พฤษภาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

20 – 22 พฤษภาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

02 – 04 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

03 – 05 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

09 – 11 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

16 – 18 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

17 – 19 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

24 – 26 มิถุนายน 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม
2566 

HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 



UPDATE 22/04/2023 

 

** หากลูกค�าท6านใดท่ีจำเป�นต�องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร> , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ�าหน�าท่ีของ

บริษัท ทุกคร้ังก6อนทำการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล>ท หรือ เวลาบิน โดยไม6แจ�งให�ทราบ

ล6วงหน�า ท6านใดมีไฟล>ทบินภายในประเทศต6อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวร>  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน>ของตัวท6านเอง ** 

 

** อัตราค6าบริการข�างต�น ยังไม6รวมค6าทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวร> และ มัคคุเทศก>ท�องถิน่ ตามธรรมเนียม ท6านละ 1,500 
บาท / ทริป / ต6อลูกค�า ผู�เดินทาง 1 ท6าน รวมไปถึงเดก็ และ ผู�ใหญ6 ยกเว�นเฉพาะ เด็กอายุไม6ถึง 2 ป� ณ วัน

เดินทางกลับ ทั้งน้ีท6านสามารถให�มากกว6าน้ีได� ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท6าน ** 
 

** ราคาเดก็อายุต่ำกว6า 2 ป� (Infant) ราคาภาษีสนามบิน ท6านละ 6,500 บาท **  (ไม6มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน) 

08 – 10 กรกฎาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

15 – 17 กรกฎาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

21 – 23 กรกฏาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

29 – 31 กรกฎาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
16,999 5,000 11,999 

04 – 06 สิงหาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

12 – 14 สิงหาคม 2566 
(วันแม6แห6งชาติ) 

HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
18,999 5,000 11,999 

18 – 20 สิงหาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 

26 – 28 สิงหาคม 2566 
HB682 (11.25 - 15.20) 

HB683 (15.00 - 16.55) 
15,999 5,000 11,999 
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** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานีเ้ฉพาะนักท6องเที่ยว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท6านัน้ กรณีถอืหนังสือเดินทางต6างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค6าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร> โดยเก็บแยกจากโปรแกรมทัวร>  

100 USD กรุณาติดต6อสอบถามเป�นกรณีพิเศษ   ** 

 
**พาสปอร>ตของผู�เดินทาง ต�องมีอายุมากกว6า 6 เดือนข้ึนไป!!!** 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของฮ6องกงร6วมกับการท6องเที่ยวแห6งเมืองฮ6องกงเพ่ือโปรโมทสินค�าพ้ืนเมือง ในนามของร�าน

รัฐบาล คือ จิวเวอร่ี หยก สมุนไพร ฯลฯ ซึ่งจำเป�นต�องระบุไว�ในโปรแกรมทัวร> เพราะมีผลกับราคาทัวร> ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค�าทุกท6านว6า ร�านรัฐบาลทุกร�านจำเป�นต�องรบกวนทุกท6านแวะชม ซ้ือหรือไม6ซือ้ข้ึนอยู6กับความพอใจ
ของลูกค�าเป�นหลกั ไม6มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ�าหากลูกค�าไม6มีความประสงค>จะเข�าร�านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค6าใช�จ6ายท่ีเกิดข้ึนจากท6านเป�นจำนวนเงิน 500 เหรียญฮ6องกง / คน / ร�าน 
 
** กรณีต�องการตัดกรุNปส6วนตัว หรือ กรุNปเหมา ท่ีสถานะผู�เดินทางเป�น เด็กนกัเรียน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรง ขาย

เคร่ืองสำอางค> หมอ พยาบาล ชาวต6างชาติ หรือคณะท่ีต�องการให�เพ่ิมสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต6อเจ�าหน�าท่ี เพ่ือแจ�ง

รายละเอียด โดยละเอียด เพ่ือสนอราคาใหม6ทุกครั้ง ไม6สามารถอ�างอิงโปรแกรมจากในซีรี่ส>ได� ** 

 

 

อัตราค6าบริการน้ีรวม 

� ค*าตั๋วเคร่ืองบินไปและกลับพร�อมคณะ ตามรายการท่ีระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค*าภาษีสนามบินและค*าภาษี

น้ำมันทุกแห*ง 

� ค*าธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต�ท �องเครื่องบินใบใหญ* ตามเงื่อนไขที ่ทางบริษัท กับ สายการบิน 

GREATER BAY AIRLINE  คือ อนุญาตให�ผู�เดินทางทุกท*าน โหลดกระเป�าลงใต�ท�องเคร่ืองบินได� ท6านละไม6เกิน 20 

กิโลกรัม และ สัมภาระที่ถือขึ้นเคร่ือง มีน้ำหนักไม6เกิน 7 กิโลกรัม เท*าน้ัน 

� ค*ารถโค�ชปรับอากาศตลอดเส�นทางตามท่ีรายการระบุ  

� ค*าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท*า (พัก 2-3 ท*าน/ห�อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร� การแข*งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำให�โรงแรมตามกำหนดการณ�เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปFน

เมืองใกล�เคียงแทน โดยอ�างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม 
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� ค*าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต*างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม*รวมจะชี้แจงแต*ละสถานที่ในโปรแกรม) 

� ค*าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

� ค*าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท*องเที่ยว วงเงินประกันท*านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม�) 

 

อัตราค6าบริการนี้ไม6รวม 

× ไม6รวมค6า Optional Tour  

× ค*าใช�จ*ายส*วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค*าทำหนังสือเดินทาง ค*าโทรศัพท� ค*าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค*าซักรีด ค*ามินิบาร�ใน

ห�องและค*าพาหนะต*างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค*าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ำหนักเกินกว*าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ* เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค*าวีซ*าสำหรับพาสสปอร�ตต*างชาติ (ถ�ามี) โดยผู�เดินทางต�องทำการย่ืนเองเท*าน้ัน 

× ค*าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช�ากว*าเวลานัดหมาย ท*านต�องออกค*าเดินทางด�วยตนเอง 

× ค*าใช�จ*ายด�านเอกสารส*วนตัว เช*น ค*าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร�ต เปFนต�น 

× ค*าอาหารสำหรับท*านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 

× ค*าธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความต�องการเปFนกรณีพิเศษหากสามารถทำได� ท้ังน้ีข้ึนอยู*กับสายการ

บิน และ รุ*นของเคร่ืองบินแต*ละไฟล�ทที่ใช�บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได�อยู*ที่สายการบินเปFนผู�กำหนด 

× ค*าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล�ว 

× ทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวร> และ  มัคคุเทศก>ท�องถิ่น ตามธรรมเนียม ท6านละ 1,500 บาท/ทร ิป/ต6อลูกค�า ผู�

เด ินทาง 1 ท6าน รวมไปถึงเด็ก และ ผู �ใหญ6 ยกเว�นเฉพาะ เด็กอายุไม6ถึง 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ ทั ้งนี้ท6าน

สามารถให�มากกว6าน้ีได� ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท6าน 

× ภาษีมูลค*าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ*าย 3% กรณีต�องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน 

• กรุณาทำการจองล*วงหน�าอย*างน�อย 30 วัน ก*อนออกเดินทาง พร�อมชำระเงินมัดจำคร้ังท่ี 1 ท*านละ 10,000 บาท 

หลังจากส*งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย*างเช*น ท*านจองวันน้ี กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก*อนเวลา 16.00 น. 

เท*าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม*ได�รับยอดเงินตามเวลาท่ีกำหนด และหากท*านมีความประสงค�
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จะต�องเดินทางในพีเรียดเดิม ท*านจำเปFนต�องทำจองเข�ามาใหม* น่ันหมายถึงว*า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ให�สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว�นโปรแกรมราคาพิเศษ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค*าบริการ เต็มจำนวน เท*าน้ัน  

• เมื่อท*านชำระเงินไม*ว*าจะท้ังหมดหรือบางส*วน ทางบริษัทฯถือว*าท*านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต*างๆที่ได�ระบุ

ไว�ทั้งหมดน้ีแล�ว 

• กรณีลูกค�าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม*ถึง 15 วัน ก*อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค*าทัวร�เต็มจำนวน 100% 

• หากชำระเงินในแต*ละส*วนแล�ว โปรดส*งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร�อมระบุชื ่อผู �จอง โปรแกรมท่ี

เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ� , อีเมล หรือ ไลน� ท่ีท*านสะดวก 

• ส*งรายชื่อสำรองท่ีน่ัง ผู�เดินทางจำเปFนจะต�องส*งสำเนาหนังสือเดินทาง หน�าแรกที่มีรูปถ*าย และ ข�อมูลผู�เดินทาง

ครบถ�วนชัดเจน พาสปอร>ตจะต�องมีอายุคงเหลืออย6างน�อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย และ

จะต�องมีหน�าว*างอย*างน�อย 2 หน�า โดยลงลายมือชื่อพร�อมยืนยันว*าต�องการเดินทางท*องเที่ยวโปรแกรมใด , พีเรียด

วันเดินทาง , ในคณะของท*านมีใครบ�าง ,ระบุชื ่อคู *พักของท*าน(ในกรณีที ่ท *านเดินทางมากกว*า 2 ท *าน), เบอร�

โทรศัพท�ท ี่สะดวกให�ติดต*อ กรณีที ่ท *านไม*ส*งสำเนาหนังสือเด ินทาง หน�าแรกที ่มีรูปถ*าย และ ข�อมูลผู �เดินทาง 

ครบถ�วนชัดเจนมาให�ทางบริษัทฯ ไม*ว*ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม*รับผิดชอบต*อค*าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ - นามสกุล และ อ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองตั๋วเคร่ืองบินหรือ บัตรเข�าชมสถานที่ต*างๆ 

ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทาง ไม6น�อยกว6า 30 วัน ก6อนวันเดินทาง คืนเงินค*าทัวร�โดยหักค*าใช�จ*ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

                ** ยกเว�น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ� ต�องยกเลิกเดินทางไม*น�อยกว*า 45 วัน ก*อนเดินทาง ** 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก6อนวันเดินทาง คืนค*าบริการร�อยละ 50 ของค*าบริการที ่ชำระแล�ว หรือหัก

ค*าใช�จ*ายตามจริง เช*น ค*ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค*าใช�จ*ายจำเปFนอ่ืนๆ 

• ยกเลิกการเดินทางน�อยกว6า 15 วัน ก6อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม*คืนเงินค*าบริการที่ชำระมาแล�ว

ท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักค*าใช�จ*ายท่ีได�จ*ายจริงจากค*าบริการท่ีชำระแล�วเน่ืองในการเตรียมการจัดการนำเที่ยว

ให�แก*นักท*องเที่ยว เช*น การสำรองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 
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• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม*รับผิดชอบ และ คืนค*าทัวร�ส*วนใดส*วนหน่ึงให�ท*านได�ไม*ว*ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช*น สถานทูต

ปฏิเสธวีซ*า ด*านตรวจคนเข�าเมือง ฯลฯ 

• กรณีต�องการเปล่ียนแปลงผู�เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต�องแจ�งให�ทางบริษัททราบล6วงหน�า อย6างน�อย 20 วัน 

ก6อนออนออกเดินทาง กรณีแจ�งหลังจากเจ�าหน�าที่ออกเอกสารเรียบร�อยแล�ว ไม*ว*าส*วนใดส*วนหน่ึง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค*าใช�จ*ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู*กับช*วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการ

ของแต*ละคณะ เปFนสำคัญด�วย กรุณาสอบถามกับเจ�าหน�าที่เปFนกรณีพิเศษ 

• กรณีต�องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ หักค6าใช�จ6าย

การดำเนินการต6างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองคร้ังแรก ตามจำนวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม*ว*ากรณี

ใดๆท้ังสิ้น 

• กรณีในราคาทัวร>พิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแล�ว ทางบร ิษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิก และไม6คืนค6าใช�จ6ายทั้งหมด 

• เงื ่อนไขการยกเลิกการจอง เนื่องจากตั ๋วเครื่องบ ิน เป Fนต ั ๋วเครื่องบินชนิดราคาพิเศษ (กรุ2ป) ราคาต ั๋วเครื ่องบิน

โปรโมชั่น เมื่อจองทัวร�ชำระเงินค*าจองค*าทัวร�แล�ว ไม*สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได�ทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบริษัทได�ดำเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล�ว (กรณีต๋ัว Refund ได� หมายถึง เรียก

เงินคืนได�บางส*วน) ผู�เดินทางจำเปFนจะต�องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท*าน้ัน  

• กรณีท่ีท6านต�องการยกเลิกการเดินทาง เน่ืองจากเหตุการณ�ความไม*สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ 

ภัยธรรมชาติวาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ ท่ีสายการบิน หรือในส*วนของการบริการทางประเทศที่ท*านเดินทางท*องเท่ียว 

ยังคงให�บริการอยู*เปFนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม*คืนค*าทัวร�ทั้งหมด หรือบางส*วนให�กับท*าน 

• บริษัทฯ จะไม6รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม6คืนค6าทัวร>ท้ังหมด หรือบางส6วนให�กับท6านในกรณีดังน้ี 

- กรณีที่กองตรวจคนเข�าเมือง ห�ามผู�เดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห�ามนำเข�าประเทศ

เอกสารเดินทางไม*ถูกต�อง หรือความประพฤติส*อไปในทางเสื่อมเสียด�วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกองตรวจคน

เข�าเมืองห�ามเดินทาง 

- กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ*า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู�โดยสารเอง 

- กรณีที่กองตรวจคนเข�าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข�าเมือง ให�กับชาวต*างชาติ หรือ คนต*างด�าวที่พำนัก

อยู*ในประเทศไทย 
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เง่ือนไขสำคัญอื่นๆที่ท6านควรทราบก6อนการเดินทาง 

• คณะเดินทางจำเป�นต�องมีขึ้นต่ำ 20 ท6าน หากต่ำกว*ากำหนด คณะจะไม*สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท*าน

ยินดีที่จะชำระค*าบริการเพ่ิมเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให�ทุกท*านเดินทางตาม

ความประสงค�ต*อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต*อไป 

โดยทางบริษัทฯ จะแจ�งให�ท*านทราบล*วงหน�าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม*อีกคร้ัง ทั้งน้ี กรุณาอย*าเพิ่ งคอนเฟ8ร�

มลางาน  

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง , 

สายการบิน เป Fนต�น โดยมิต �องแจ�งให�ทราบล*วงหน�า การบริการของรถบัสนำเที ่ยวฮ*องกง ตามกฎหมายของ

ประเทศฮ*องกง สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได� โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเปFนผู�บ ริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ข ึ ้นอยู *กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป Fนหลัก จ ึงขอสงวนสิทธิ ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท*องเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร>ต ผู�เดินทางทุกท*าน จะต�องมีอายุคงเหลืออย*างน�อย 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับถึง

ประเทศไทย และจะต�องมีหน�าว*างอย*างน�อย 2 หน�า สำหรับประทับตราที่ด*านตรวจคนออก และ เข�าเมือง 

• เนื่องจากการท6องเที่ยวในครั้งนี้ เป�นการชำระแบบเหมาจ6ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต6างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ท*านไม*สามารถขอรับเงินคืนได�ในบริการบางส*วนที่ท*านไม*ต�องการได�รับบริการ  

• กรณีที่ท6านถูกปฎิเสธการเดินทางเข�าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม6รับผิดชอบค6าใช�จ6ายที่จะเกิดข้ึน และ จะ

ไม6สามารถคืนเงินค6าทัวร>ท่ีท6านชำระเรียบร�อยแล�ว 

• หากวันเดินทาง เจ�าหน�าท่ีสายการบิน หรือ ด6านตรวจคนออก และ เข�าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ 

พาสปอร>ตของท6านชำรุด เช*น เปlยกน้ำ ขาดไปหน�าใดหน�าหน่ึง มีหน�าใดหน�าหน่ึงหายไป มีกระดาษหน�าใดหน�า

หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว*างสันของเล*มหนังสือเดินทาง เปFนต�น ไม*ว*ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 

เจ�าหน�าท่ีด*านตรวจคนออก และ เข�าเมือง มีสิทธ์ิไม6อนุญาตให�ท6านเดินทางต6อไปได� ดังน้ันกรุณาตรวจสอบสภาพ

หนังสือเด ินทางของท*านให �เรียบร�อยก*อนออกเด ินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต *อกรมการกงสุล กระทรวงการ

ต*างประเทศเพ่ือทำหนังสือเดินทางฉบับใหม* โดยใช�ฉบับเก*าไปอ�างอิง และ ยืนยันด�วย พร�อมกับแจ�งมาที่บริษัทเร็ว

ท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงข�อมูลหนังสือเดินทาง หากท*านได�ส*งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร�อยแล�ว กรณีที่ยังไม*

ออกต๋ัวเคร่ืองบิน จะสามารถเปลี่ยนแปลงได�ไม*มีค*าใช�จ*าย แต*หากออกตั๋วเคร่ืองบินเรียบร�อยแล�ว ทางบริษัทขอ
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สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค*าใช�จ*ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส*วนใหญ*ต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุ2ปจะออกก*อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วัน ก*อนออกเดินทาง ท้ังน้ีข้ึนอยู*กับกระบวนการและข้ันตอนของแต*ละกรุ2ปเปFนสำคัญ 

• ข�อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน ในการเดินทางเปFนหมู*คณะ ผู�โดยสารจะต�องเดินทางไป - กลับพร�อมกัน หาก

ต�องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท*านจะต�องชำระค*าใช�จ*ายส*วนต*างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร�เรียกเก็บ 

• เก่ียวกับการจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน จะเปFนไปตามท่ีสายการบินกำหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม*สามารถเข�าไปแทรกแซงได� 

แต*ท้ังน้ีและท้ังน้ัน ทางบริษัทจะพยายามให�ท*านท่ีมาด�วยกัน ได�น่ังด�วยกัน อย*างที่ดีสุด 

• ข�อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห�องพักของแต*ละโรงแรมแตกต*างกัน จึงอาจทำให�

ห�องพักแบบห�องเด ี ่ยว (Single) และห�องคู * (Twin / Double) และ ห �องพักแบบ 3 ท*าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ห�องพักอาจจะไม*ติดกัน หรือ อาจอยู*คนละชั้น คนละอาคารกัน ซึ่งข้ึนอยู*กับระบบการจัดการของโรงแรม   

• โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล*าช�าของ

สายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ�ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก*อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพ

อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม*ว*าจะด�วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเปFนเหตุการณ�ที่นอกเหนือการควบคุม

จากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค�าเปFนสำคัญ 

• หากในวันเดินทาง สถานท่ีท*องเที่ยวใดท่ีไม*สามารถเข�าชมได� ไม*ว*าด�วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม*คืนค*าใช�จ*าย เน่ืองจากทางบริษัทได�ทำการจองและถูกเก็บค*าใช�จ*ายแบบเหมาจ*ายไปล*วงหน�าทั้งหมดแล�ว 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค6าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห6งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก6อนวันเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล6วงหน�าอันเน่ืองจากสาเหตุต6างๆ  

• บริษัทฯ จะไม6รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล6าช�าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท�วง , 

การนัดหยุดงาน , การก6อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ ่งของผิดกฎหมาย ซึ ่งอยู 6นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

• บริษัทฯ จะไม6รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท6าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท6องเท่ียวเอง  

• เมื ่อท6านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค6าทัวร>ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบร ิษัทฯ จะถ ือว6าท6านได�ยอมรับ

เงื่อนไขข�อตกลงต6างๆ ทั้งหมด  
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• รายการน้ีเป�นเพียงข�อเสนอที่ต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได�สำรองโรงแรมที่พักใน

ต*างประเทศเรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

• กรณีผู�เดินทางต�องการความช6วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช6น ใช�วีลแชร> กรุณาแจ�งบริษัทฯ อย*างน�อย 7 วันก*อน

การเดินทาง หรือต้ังแต*ที่ท*านเร่ิมจองทัวร� มิฉะน้ันบริษัทฯไม*สามารถจัดการได�ล*วงหน�าได�  

• มัคคุเทศก> พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม6มีสิทธิในการให�คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู�มีอำนาจของผู�จัดกำกับเท*าน้ัน 

• กรณีต�องการพักแบบ 3 ท6าน ต6อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห�อง Triple ไม*เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห�องให�เปFนแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู* และ 1 ห�องพักเดี่ยว อาจไม*มีค*าใช�จ*ายเพิ่ม หรือ หากมี

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามจริงทั้งหมด  

• บริการน้ำดื ่มท6านวันละ 1 ขวด ต*อคนต *อว ัน โดยเริ ่มแจกในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงว ันสุดท�าย ของการ

เดินทาง ยกเว�นวันอิสระจะไม*มีน้ำดื่มแจก 

 
** เมื่อท6านชำระเงินค6าทัวร>ให�กับทางบริษัทฯแล�ว ไม6ว6าส6วนใดส6วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว6าท6านได�ยอมรับ

เง่ือนไขข�อตกลงทั้งหมดนี้แล�ว ** 
 

** ขอขอบพระคุณทุกท6าน ที่มอบความไว�วางใจ ให�เราบรกิาร ** 


