
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการ

เดนิทาง 

ไฟลทบนิ ผูใหญ เดก็ 

เสรมิเตยีง 

เดก็ 

ไมเสรมิ

เตยีง 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

15-17 ม.ิย.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

22-24 ม.ิย.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

9,999 9,999 9,999 4,000 



   

23.15) 

6-8 ก.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

20-22 ก.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

27-29 ก.ค.61 

**วนั

อาสาฬหบชูา** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

12,999 12,999 12,999 4,500 

3-5 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

 

10-12 ส.ค.61 

**วนัแม

แหงชาต*ิ* 

 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

 

12,999 

 

12,999 

 

12,999 

 

4,500 

17-19 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

24-26 ส.ค.61 ขาไป    CX700(08.20- 9,999 9,999 9,999 4,000 



   

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

31 ส.ค. – 2 ก.ย.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

7-9 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

14-16 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

21-23 ก.ย.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

9,999 9,999 9,999 4,000 

5-7 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

10,999 10,999 10,999 4,500 

12-14 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคต รชักาล

ที ่9** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

12,999 12,999 12,999 4,500 



   

13-15 ต.ค.61 

**วนัคลายวนั

สวรรคต รชักาล

ที ่9** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

12,999 12,999 12,999 4,500 

19-21 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

10,999 10,999 10,999 4,500 

20-22 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

10,999 10,999 10,999 4,500 

21-23 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

10,999 10,999 10,999 4,500 

26-28 ต.ค.61 ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

10,999 10,999 10,999 4,500 

**รายการนีท้าํวซีากรุปหนาดานแบบ 144 ชัว่โมง (ไมมคีาใชจาย) หากมกีารยกเลกิวซีากรุป หรอื 

วซีาหนาดาน แบบ 144 ชัว่โมงนี ้ลกูคาจะตองเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายการทาํวซีาเดีย่วเอง** 

--กอนตดัสนิใจจองทวัร กรณุาอานโปรแกรม และ เงือ่นไขการเดนิทางใหครบทกุขออยางถองแท

จนเปนทีพ่อใจแลวจงึวางมดัจาํ เพือ่ผลประโยชนของตวัทานเอง-- 

วนัแรก       กรงุเทพฯ – ฮองกง –เซนิเจิน้ – พพิธิภณัฑเซนิเจิน้ – ชอปปงหลอหวู  (-/L/-) 

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4  

ประต ู6 เคานเตอร M สายการบนิคาเธย แปซฟิก (CX)  โดยมีเจาหนาที่ อํานวย

ความสะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ                                                               



   

08.20 น. เดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX700  

(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ  เนือ่งจาก

เปนตัว๋กรุป ทีน่ัง่จะตองเปนไปตามระบบของสายการบนิ** 

12.10 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน Check Lap Kok (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่ง

ตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของ

ประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง นิวเทอรริทอรีส เกาลูน 

และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว  

 จากนั้นนําทานไปยังเซินเจิ้นโดยรถโคชผานดาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) 

 เซนิเจิน้” ซึง่เปนเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุงเปน

เมืองเศรษฐกิจการคาที่สําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวมเทคโนโลยี

และความทันสมยัอีกดวย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑ เซินเจิ้น  ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น มีทั้งโบราณวัตถุ 

ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมาตั้งแตป 1988 จากนั้นใหทาน

เพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่คนไทยขนานนามวา มาบุญครอง

เซินเจิน้ หรือ หลอหวู มอลล ทานจะพบกับสินคากอปปแบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ 

Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis 

Vuitton, Chole ฯลฯ ***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 

ทีพ่กั  Royal Century Hotel หรอืเทยีบเทา (เซิน่เจิน้) 

วันทีส่อง เซินเจิ้น -รานผาไหม รานหยก -รานบัวหิมะ –จําลองหมูบานฮอลลแลนด – 

                   ชอปปงตงเหมิน- โชวน้ําแบบ 3 D   (B/L/D)  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร โรงแรม 

จากนั้นนําทานเลือกซือ้ รานผาไหม ,หยก และรานบวัหมิะ จากรานโรงงานผลิตชั้น

นําของเซินเจิ้น จากนัน้นําทานชมและถายภาพกับ จาํลองหมูบานฮอลแลนด ชมดอก

ทิวลิปจาํลอง ดอกไมประจําชาติฮอลแลนดนอกจากนีย้ังมีอาคารและสถานที่ตกแตง

ใหเหมือนอยูในประเทศฮอลแลนด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ (ซฟีูด+ไวนแดง) 

จากนั้นนําทานอิสระชอปปง ตลาดตงเหมนิ เปนเเหลงรวมสินคาเเฟชั่นมีหลากหลาย

ใหเราไดเลือกตามคณุภาพที่เราตองการราคาแบบตอรองไดตลาดแหงน้ียังมีอาหาร

อรอยๆ ใหเลือกชิมเยอะ หรือจะเปน อาหารพื้นเมือง ที่นาสนใจมากๆ ก็นาจะเปน

อาหารประเภทปงยางที่ถือเปนไฮไลท ยอดนิยมกันเลย อรอยและราคาไมเเพง 



   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนําทาน ชมโชวน้ําแบบ 3D ที่ใชทุนสรางกวา200 ลานหยวน จัดแสดงที่ 

OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่ งเปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่

สามารถจุได 2595 คน เปนโชวที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหา

เครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อวา “ปกแหงความรัก” เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจาก

มนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง 

มานนํ้า ระเบิดนํ้า ฯลฯ กวา 600 ชนิด เปนโชวน้ําที่ใหญและทันสมัยที่สุดในโลก 

ที่พัก  Royal Century Hotel หรือเทียบเทา  (เซิ่นเจิ้น) 

วันทีส่าม เซินเจิ้น – วัดแชกงหมิว –รานจิวเวอรี่- อิสระชอปปงนาธาน- สนามบินฮองกง – 

กรุงเทพฯ  (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภตัตาคาร โรงแรม  

  จากนั้นนําทานเดินทางไปฮองกงโดยรถไฟ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 จากนั้นทําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกลาวขานใหเปนปลายทาง

ของ การแกชงตามความเชื่อที่วา การหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิกผัน

จากรายกลายเปนดีไดและการเริ่มตนปใหม หลังวันตรุษจีน จะตองมีการแกเคล็ดที่นี่ 

โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นลอลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลูลม   

จากนั้นนําทานชม โรงงาน จิวเวอรรี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ

ทานสามารถหาซื้อไดในราคาพิเศษ 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปงอยางเต็มอิ่มที่ใจกลางแหลง ชอปปงยานถนนนาธาน 

หรือชอปปงที ่DUTY FREE รานคาปลอดภาษี กับสินคาที่มีชื่อเสยีงจากทัว่ทกุมุม

โลก อาท ิMARK&SPENSOR,  TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, 

FERAGAMO, BALLY,G2000 

  (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน  กรุณาตรงตอเวลานัดหมาย 

 

21.25 น. เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่  CX617 

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**รายการทองเทีย่วนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดตามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้อืเปนเอกสทิธิข์องผูจดัโดยยดึถอืตามสภาพการณและประโยชนของผูเดนิทางเปนสาํคญั* 



   

***ในกรณทีีล่กูคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาทีข่องบรษิทัฯ กอนทกุ

ครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ *** 

***อตัราคาบรกิารสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูถอืพาสปอรตไทยเทานัน้  

สาํหรบัชาวตางชาตกิรณุาสอบถามกอนทาํการจอง*** 

**กรณมีกีารยกเลกิการเดนิทาง** 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ทกุกรณ*ี* 

**ตัว๋เครือ่งบนิไมสามารถทาํการเลือ่นวนัไป-กลบัได 

ผูเดนิทางตองเดนิทางไป-กลบั พรอมกรุปเทานัน้** 

กรณลีกูคามวีซีาจนีตดิในเลมพาสปอรตและวซีาจนียงัไมหมดอาย ุทางตม.จนีจะใชวซีาในเลม

กอน  กรณุาแจงกบัทางเจาหนาทีก่อนสาํรองทีน่ัง่ 

ขอควรทราบ : ตามนโยบายของฮองกง และ ประเทศจนีทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรฐับาล คือ รานผาไหม, รานบัวหิมะ

, รานหยก,รานจิวเวอรรี ่ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึง

เรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 

ใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาท ีซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมี

การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณทีีท่านไมไดลงรานชอปรฐับาลตามทีร่ายการกาํหนดไว ทางบรษิัท

ใครขอเก็บคาใชจายรานละ 600 RMB / คน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม   

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) 

2. คาโรงแรมที่พัก 2 คืน (หองละ 2-3 ทาน) 

3. คาภาษีสนามบินไทย-ฮองกง 

4. คาอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

5. คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

6. คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 



   

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 

200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต 

8.คาธรรมเนียมวีซากรุปหนาดานแบบ 144 ชั่วโมง และ ไมสามารถทําคืนไดในกรณีลูกคามีวีซา

จีนอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม    

1. คาระวางกระเปานํ้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม 

2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

3. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% 

5. คาทิปหัวหนาทัวรไทย+ไกดทองถิ่น+ และคนขับรถ 1,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน ตลอดทริ

ปการเดินทาง  (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเทาผูใหญ)  

6.ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุปหนาดาน ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทําให

ไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเก็บคาวีซาเพิ่มเติมจากราคาทัวร ดังนี้  

- วีซาเดี่ยวแบบปกติ 4 วันทําการ ไมนับรวมเสาร-อาทิตย และวันหยุดของสถานฑูตจีน เขา-ออก

ครั้งเดียว ทานละ 1,500 บาท  

- วีซาเดี่ยวเเบบดวน 2 วันทําการ ไมนับรวมเสาร-อาทิตย และวันหยุดของสถานฑูตจีน เขา-ออก

ครั้งเดียว ทานละ 2,550 บาท 

 

เอกสารยื่นวีซาจีนใชดังนี้ 

1.1.พาสปอรตเลมจริง 

1.2.รูปถายพื้นหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถายการขอวีซาจีนตามกฎของทางสถานฑูตกรุณา

สอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง 

 

เงื่อนไขการจอง    1. ชําระเต็มจํานวน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทําการจอง 

พรอมสง สลิปการโอนเงินและสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุและมี

อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

การยกเลกิ **กรณมีกีารยกเลกิการเดนิทาง****ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

ทุกกรณี** 



   

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและ

อื่นๆที่อยู   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบตัิเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไม

รับผิดชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่

นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ้าจ

เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ

ที่จะปรับราคาตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7.กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือเขา

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกีย่วของ จนมีการยกเลิก ลาชา 

เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯจะ

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ

คาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท

ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 

10.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบใุนโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลาชา 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบรษิัทฯจะจัดหา

รายการเทีย่วสถานที่อืน่ๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

11. โรงแรมที่อยูในรายการเปนการนําเสนอเทานั้นเมื่อทําการจองอาจจะมีการเปลีย่นแปลง

โรงแรมซึง่จะอยูในระดับเดียวกัน แตอาจจะไมไดอยูในยานเดียวกัน  

12.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบรษิัท รับ

เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 



   

13.ทางบริษัท จะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทไมครบ อาทิ ไมเที่ยว

บางรายการ , ไมทานอาหรบางมื้อ เพราะคาใชจายทกุอยาง ทางบริษัทไดชาํระคาใชจายให

ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว  

14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง

พรอมคณธไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

15.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

16.ทางฮองกง และ ทางประเทศจนี ไมรบัพจิารณาการเขาเมอืง  ผูเดนิทางที ่ชือ่เปนชายแต

รางกายดเูปนหญงิไวผมยาวแตงหนาทาปาก ทางบรษิทัจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากกอง

ตรวจคนเขาเมอืงปฏเิสธมใิหเดนิทางออก หรอืเขาประเทศ เนือ่งจากเปนการพจิารณา ของทาง

ประเทศนัน้ๆ 


