
 

  

 

กําหนดการ

เดนิทาง 

ไฟลทบนิ ผูใหญ เด็ก 

เสรมิเตียง 

เด็ก 

ไมเสริม

เตยีง 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

15-17 ม.ิย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

22-24 ม.ิย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

29 ม.ิย. – 1 ก.ค.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

13,900 13,900 13,900 4,000 



 

 

6-8 ก.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

20-22 ก.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

27-29 ก.ค.61 

**วนั

อาสาฬหบชูา** 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

16,900 16,900 16,900 4,500 

3-5 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

 

10-12 ส.ค.61 

**วนัแม

แหงชาต*ิ* 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

16,900 16,999 16,999 4,500 

17-19 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

24-26 ส.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

13,900 13,900 13,900 4,000 



 

 00.15+1) 

31 ส.ค. – 2 ก.ย.

61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

7-9 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

14-16 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

21-23 ก.ย.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

13,900 13,900 13,900 4,000 

5-7 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

14,900 14,900 14,900 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) 

16,900 16,999 16,999 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) 

16,900 16,999 16,999 4,500 



 

 

19-21 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX703(19.50-

21.45) 

14,900 14,900 14,900 4,500 

20-22 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX709(22.25-

00.15+1) 

14,900 14,900 14,900 4,500 

21-23 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,500 

26-28 ต.ค.61 

ขาไป    CX700(08.20-

12.10) 

ขากลบั  CX617(21.15-

23.15) 

14,900 14,900 14,900 4,500 

 

**รายการนี้ทาํวซีากรุปหนาดานแบบ 144 ชั่วโมง (ไมมคีาใชจาย) หากมกีารยกเลกิวี

ซากรุป หรอื วซีาหนาดาน แบบ 144 ชั่วโมงนี ้ลูกคาจะตองเปนผูรบัผดิชอบคาใชจาย

การทาํวซีาเดีย่วสวนตางเอง** 

--กอนตดัสนิใจจองทวัร กรณุาอานโปรแกรม และ 

เงือ่นไขการเดนิทางอยางถองแทจนเปนทีพ่อใจแลว

จงึวางมดัจาํ เพือ่ผลประโยชนของตวัทานเอง–- 

 

 



 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ– ฮองกง–กระเชานองปง–พระใหญลนัเตา–  เซนิเจิน้  

              (-/L/D)    

05.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4  

ประตู 6 เคานเตอร M สายการบินคาเธย แปซิฟก (CX)  โดยมี

เจาหนาที่ อํานวยความสะดวกดานเอกสารเดินทางและสัมภาระ 

08.20 น. เหิรฟาสู  ฮองกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที ่

CX700 

(บนเครือ่งมบีริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บน

เครือ่งบนิ  เนือ่งจากเปนตัว๋กรุป ทีน่ัง่จะตองเปนไปตามระบบของ

สายการบนิ** 

12.10 น. เดินทางถึง ฮองกง สนามบิน  Chek Lap Kok (เวลาเร็วกวา

เมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยูบนเกาะลันเตา ฮองกงเปนดินแดนตอน

ปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน ติดกับมณฑล

กวางตุง ประกอบดวย เกาะฮองกง นิวเทอรริทอรีส เกาลูน และ

เกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองแลว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะลันเตา ขึ้นกระเชานองปง เพื่อ

สัมผัสประสบการณอันนาตื่นเตน ชมวิวทิวทัศนหมูเกาะทะเล จีน

ใตและภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกวา 5.7 กิโลเมตร โดย

ใชเวลาประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที่ไมสามารถขึ้น

กระเชาไดเนื่องจากกระเชาปดปรับปรุง ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางเปนรถโคชแทน) จากนั้นนําทานเท่ียวชม

หมูบานนองปง ที่จําลองชีวิตความเปนอยูของชาวจีนมีบรรยากาศ

สบายๆแทรกตัวดวยรานน้ําชา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก 

นําทานนมัสการ พระใหญลันเตา เปนพระพุทธรูปนั่งทําจากทอง



 

 สัมฤทธิ์กลางแจงที่มีขนาด ใหญที่สุดในโลก มีน้ําหนัก 202 ตัน 

ความสูง 24 เมตร ที่ตั้งอยูกลางแจงของเกาะลันเตา จากนั้นนํา

ทานนมัสการ พระโพธิสัตวกวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว และพระ

สมันตภัทรโพธิสัตว ณ วัดโปหลิน ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ. 1920 

เดิมเปนวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆเพียง 3 องค ตอมาในป ค.ศ. 

1924 ไดเปลี่ยนเปนศาสนสถานโปลิน พรอมทั้งมีการสรางอาราม

และโบสถเพิ่มขึ้นทําใหปจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจําวัดกันเปน

จํานวนมาก จากนั้นนําทานไปยังเซินเจิ้นโดยรถไฟ  

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น” ซึ่งเปนเมือง 1 ใน 

4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิ เศษของมณฑลกวางตุงเปนเมือง

เศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญของจีนทางตอนใตและเปนแหลงรวบรวม

เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกดวย 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูทีพ่กั Royal Century Hotel หรือเทยีบเทา (เซิ่นเจิ้น) 

วันทีส่อง เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑเซินเจิ้น-รานบัวหิมะ-รานผาไหม-รานหยก- 

ชอปปงหลอหวู-โชวน้ํา 3D Mangrove Groove (B/L/D)    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร โรงแรม 

จากนั้นนําทานชม พพิิธภณัฑเซนิเจิน้ ภายในมีการจัดแสดง

นิทรรศการเกีย่วกับเมืองเซินเจ้ิน มีท้ังโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ เปดใหเขาชมมา

ตั้งแตป 1988 จากนั้นนําทาน ชมสนิคาของเมอืงเซนิเจิน้  ไดแก 

รานยาบวัหมิะ , รานผาไหมและ รานหยก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับการตอราคาสินคามากกวา 50% ที่

คนไทยขนานนามวา มาบุญครองเซนิเจิน้ หรอื หลอหวู มอลล 



 

 ทานจะพบกับสินคากอปปแบรนดเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Amani 

,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior 

Fendi ,Louis Vuitton, Chole ฯลฯ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ซีฟูด + ไวนแดง 

หลังอาหารนําทาน ชมโชวน้ําแบบ 3D ที่ใชทุนสรางกวา200 ลาน

หยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่ง

เปนโรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2595 คน เปนโชว

ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผูกลากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลง

เพลงที่มีชื่อวา “ปกแหงความรัก” เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลาย

จากมนต(มลพิษ)ในปาโกงกาง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสง

เลเซอร ไฟ เครื่องเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา 600 ชนิด 

เปนโชวน้ําท่ีใหญและทันสมัยที่สุดในโลก 

ที่พัก  Royal Century Hotel หรือเทียบเทา(เซิ่นเจิ้น) 

วันทีส่าม เซินเจิ้น –ฮองกง- รีพัลเบย –วัดแชกงหมิว- โรงงานจิวเวอรี่-

อิสระชอปปงนาธาน-สนามบินฮองกง- กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร โรงแรม  

  จากนั้นนําทานเดินทางไปฮองกงโดยรถไฟ(ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) 

นําทานนมัสการขอพรจาก เจาแมกวนอิม และเทพเจาแหงโชค

ลาภ ขามสะพานตออายุ ณ ชายหาดรีพัลสเบย ในแตละปจะมี

นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก

เจาแมกวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันวาถาใครมาขอก็มัก

สมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดแชกงหมิว หรือ วัด

กังหัน ซึ่งถูกกลาวขานใหเปนปลายทางของการแกชงตามความ

เชื่อที่วา การหมุนกังหันกลับทิศ จะชวยหมุนชีวิตพลิกผันจากราย

กลายเปนดีไดและการเริ่มตนปใหม หลังวันตรุษจีนจะตองมีการ



 

 แกเคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นลอลมและธุรกิจเงินทอง

วิ่งฉิวเหมือนกังหันลูลม  จากนั้นนําทานชม โรงงานจิวเวอรรี่ ที่มี

ชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับทานสามารถหาซื้อได

ในราคาพิเศษ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปงอยางเต็มอิ่มที่ใจกลางแหลง ชอปปง

ยานถนนนาธาน หรือชอปปงที่ DUTY FREE รานคาปลอดภาษี 

กับสินคาที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  

TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, 

BALLY,G2000 

**อสิระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั** 

21.25 น. เหิรฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific  

              เท่ียวบินท่ี  CX617 

23.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ความประทับใจ 

**รายการทองเทีย่วนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงหรอืสลับกนัไดตามความ

เหมาะสม 

ทัง้นี้ถอืเปนเอกสทิธิข์องผูจดัโดยยดึถอืตามสภาพการณและประโยชนของผู

เดนิทางเปนสําคญั* 

***ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอเจาหนาที่

ของบรษิัทฯ กอนทุกครัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ *** 

***อตัราคาบรกิารสงวนสิทธิเ์ฉพาะผูถอืพาสปอรตไทยเทานัน้  

สําหรบัชาวตางชาติกรณุาสอบถามกอนทาํการจอง*** 



 

 **กรณมีกีารยกเลิกการเดนิทาง** 

**ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไมคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ทุกกรณ*ี* 

**ตัว๋เครือ่งบนิไมสามารถทาํการเลือ่นวนัไป-กลับได 

ผูเดนิทางตองเดนิทางไป-กลบั พรอมกรุปเทานัน้** 

ขอควรทราบ : ตามนโยบายของฮองกง และเมืองจนีทุกเมือง กําหนดใหมี

การประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของ

รานรฐับาล คอื รานบวัหมิะ, รานหยก,รานผาไหม และ รานจวิเวอรรี ่ซึ่ง

จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวร ดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียน

ใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุก

ทานแวะชม ซื้อหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการ

บังคับใดๆ ทั้งสิ้น   ในกรณีทีท่านไมไดลงรานชอปรฐับาลตามทีร่ายการ

กําหนดไว ทางบรษิัทใครขอเกบ็คาใชจายรานละ 600 RMB/ คน /ราน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม   

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธย แปซิฟค (CX) 

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

3. คาภาษีสนามบินไทย-ฮองกง 

4. คาอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 

6. คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ 

7. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท 

(คารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอมอยู ในขอจํากัดที่มีการตกลงไว

กับบริษัทประกันชีวิต 



 

 9.คาธรรมเนียมวีซากรุปหนาดานแบบ 144 ชั่วโมง และ ไมสามารถทําคืนได

ในกรณีลูกคามวีีซาจีนอยูแลวและสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม    

1. คาระวางกระเปาน้ําหนัก เกิน 30 กิโลกรัม 

2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และ

เคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 

3. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว  

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีบริการหัก ณ ที่จาย 3% 

5. คาทิปไกดทองถิ่น และ หัวหนาทัวรไทย และ คนขับรถ 1,000 บาท ตอ

ลูกคา 1 ทาน ตลอดทรปิการเดนิทาง (เด็กและ เด็ก INFANT เก็บเทาผูใหญ) 

6.ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุปหนาดาน ไมวาดวย

สาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 

ในการเก็บคาวีซาเพิ่มเติมจากราคาทัวร ดังนี้  

- วีซาเดี่ยวแบบปกติ 4 วันทําการ ไมนับรวมเสาร-อาทิตย และวันหยุดของ

สถานฑูตจีน เขา-ออกครั้งเดียว ทานละ 1,500 บาท  

- วีซาเดี่ยวเเบบดวน 2 วันทําการ ไมนับรวมเสาร-อาทิตย และวันหยุดของ

สถานฑูตจีน เขา-ออกครั้งเดียว ทานละ 2,550 บาท 

เอกสารยื่นวีซาจีนใชดังนี้ 

1.1.พาสปอรตเลมจริง 

1.2.รูปถายพื้นหลังสีขาว 2 รูป ตามระเบียบ รูปถายการขอวีซาจีนตามกฎ

ของทางสภานฑูตกรุณาสอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง 

 



 

 
เงื่อนไขการจอง    1. ชําระยอดเต็มเทานั้น ภายใน 2 วัน

หลังจากทําการจอง 

  พรอม สง สลิปการโอนเงินและหนาหนังสือเดินทาง  

การยกเลิก **กรณีมีการยกเลิกการเดินทาง****ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี** 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด

เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู   นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ

คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูก

ทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา

ทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวา

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา

ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตางประเทศเปนที่

เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 



 

 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับ

สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ

ดังกลาว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมอืงทั้งที่กรุงเทพ และในตางประเทศปฏิเสธมิให

เดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์

ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ

ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 

หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา

ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท

ฯ กํากับเทานั้น 

10.หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ

คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อื่นๆมา

ให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

11. โรงแรมที่อยูในรายการเปนการนําเสนอเทานั้นเมื่อทําการจองอาจจะมี

การเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยูในระดับเดียวกัน แตอาจจะไมไดอยูใน

ยานเดียวกัน  

12.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 

13.ทางบริษัท จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัท

ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ , ไมทานอาหรบางมื้อ เพราะคาใชจาย

ทุกอยาง ทางบริษัทไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมา

ขาดกอนออกเดินทางแลว  



 

 14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทาน

ไมสามารถเดินทางพรอมคณธไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม

สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

15.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัท ทาง

บริษัท จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

16.ทางฮองกง และ ทางประเทศจนี ไมรับพจิารณาการเขาเมอืง  ผูเดนิทางที ่

ชือ่เปนชายแตรางกายดเูปนหญงิไวผมยาวแตงหนาทาปาก ทางบรษิทัจะ

ไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากกองตรวจคนเขาเมอืงปฏิเสธมิใหเดนิทางออก 

หรอืเขาประเทศ เนือ่งจากเปนการพิจารณา ของทางประเทศนัน้ๆ 

 


