
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดแชกงหมวิ + วัดหวังตา้เซยีน  
 ถนนแหง่ความรัก Lover Road  
 ชมโชวอ์ลงัการ “หยวนหมงิหยวน”   

 ชอ้ปป้ิงสดุมันสย์า่นจมิซาจุย่ + หา้งหลอหวู ่
 เมนูพเิศษ!!! เป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง+รวมวซีา่จนีแบบกรุ๊ป 

 

 

 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – เซนิเจ ิน้                                                 (-/-/เย็น  SET BOX ) 

12.00 น.       พรอ้มกนัที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4  ประต ู6 เคาเตอร์ M สายการบนิ  คาเธย่แ์ปซฟิิค Cathay 

Pacific Airways (CX) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

14.55 น.       ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX 654  ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง**  

18.45 น.       ถงึสนามบนิ Cheak Lap Kok  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  ใหท้า่นออก “ Exit  B”   

เย็น  บรกิารอาหารเย็น SET BOX (1) จากนัน้ นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่ซนิเจ ิน้ โดยรถไฟ 

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Shanzhui Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เซนิเจ ิน้- lowu-ถนนคูร่กั-หวหีนี-่บวัหมิะ+โรงงานผา้ไหมจนี-รา้นไขม่กุ-หยก-สวน
หยวนหมงิหยวน-ตลาดกก๊เป่ย-โชวห์ยวนหมงิหยวน                  (เชา้/กลางวนั/เย็น)     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (2) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่ีช่อ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกูแหลง่ใหญข่องเซนิเจิน้  “Lowu City”คนไทยรูจ้ักใน

นามมาบญุครองเมอืงไทย เป็นแหลง่เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คนไทยทีม่าเทีย่วจะ

แวะซือ้เสือ้ผา้คณุภาพดทีีน่ี ่กระเป๋าหนังยีห่อ้ดังๆ ของโลกเชน่ หลยุส ์วติตอง ก็ม ีสว่นนาฬกิายีห่อ้ดัง  ๆ

ของโลกเชน่ ROLEX ก็มใีหเ้ลอืกหลายแบบ  พนักงานขายหลายรา้นพดูภาษาไทยได ้เหมอืนคนไทย

พดูภาษาองักฤษกบัลกูคา้ชาวตา่งประเทศ  ภายในแบง่ซอยเป็นรา้นขนาดเล็กมากมาย แตล่ะรา้นจะม ี



     

 CATALOG สนิคา้ดังๆ ระดับโลกใหล้กูคา้เลอืก  หากพอใจเขาจะไปหยบิสนิคา้มาใหช้ม  และตอ่รอง

ราคากนัชนดิคนไทยขนกลับมาเมอืงไทยมากมายเลยทเีดยีว 

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้นําทกทา่นเดนิทางสูจ่ไูห ่(โดยรถโคช้)ผา่นชม ถนนคูร่กั (The 

Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่รัฐบาล

เมอืงจไูหไ่ดต้กแตง่ภมูทิัศนไ์ดอ้ยา่งสวยงามเหมาะสําหรับพักผอ่นหยอ่น

ใจ และทีไ่ดช้ ือ่วา่ถนนคูรั่ก ก็เพราะวา่ภายในบรเิวณถนนรมิชายหาดแหง่

นีไ้ดม้กีารนําเกา้อี ้หรอื มา้น่ัง ซึง่ทํามาสําหรับ 2 คนน่ังเทา่นัน้ จงึไดช้ือ่

วา่ถนนคูรั่ก ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของบรรดาคูรั่ก ...แลว้นําทา่นแวะถา่ยรปู

กบัสญัลักษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห ่บรเิวณอา่วเซยีงห ู“จไูห่

ฟิชเชอรเ์กริล์ ” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่  “หวหีนี” เป็นรปูแกะสลักสงู 8.7 

เมตร ถอืไขม่กุอยูร่มิทะเล แวะชม รา้นไขม่กุ  ตอ่จากนัน้นําทา่นมารูจ้ักสมนุไพรจนี หรอืทีรู่จ้ักในนาม 

“บวัหมิะ” ซึง่ถอืเป็นยาประจําบา้นของชาวจนี  “ยาบวัหมิะ” สรรพคณุหลากหลายแกน้ํ้ารอ้นลวก , 

แผลไฟไหม , แกร้ดิสดีวง ฯลฯ  จากนัน้นําทา่นสู่ รา้นหยก  และ “โรงงานผา้ไหม ” ผา้ไหมจนีมี

ชือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จั้กการเลีย้งไหมและพัฒนา

คณุสมบตัพิเิศษตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ภายในโรงงานจะตกแตง่ไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีทํ่าจาก

เสน้ไหม อาท ิเชน่ ตูโ้ชวแ์สดงเสือ้ผา้ของฮอ่งเต ้ในสมยัโบราณ ทีท่อมาจากเสน้ไหมจนี  และยงัมี

ผลติภณัฑจ์ากไหมจนีนานาชนดิ อาท ิใสผ้า้หม่ทีทํ่าจากเสน้ใยไหม , ชดุเครือ่งนอนตา่งๆ ,เสือ้ผา้ , 

ผา้พันคอ ฯลฯ ทีย่งัรอใหท้า่นซือ้กลับมาเพือ่เป็นของฝาก หรอืวา่ใชเ้อง  นําทา่นชม สวนหยวนหมงิ

หยวน สรา้งตามแบบสวนหยวนหมงิหยวนทีปั่กกิง่ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงที่  “ตลาดใตด้นิกก๊

เป๋ย”  ซึง่เป็นศนูยก์ารคา้ตดิแอร ์ชายแดนมาเกา๊ –จไูห ่มรีา้นคา้จํานวนมากจําหน่ายสนิคา้หลากชนดิ 

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของเลน่ สนิคา้ทกุชนดิ สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้กอ๊ปป้ีแบรนดเ์นม  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ !!เมนเูป๋าฮือ้+ไวนแ์ดง 

แลว้นําทา่นชม NIGHT SHOW หยวนหมงิชงิหยวน สมยัราชวงศช์งิ 

อนัตระการตา 

หมายเหต…ุชม โชวห์ยวนหมงิชงิหยวน อาจชมกอ่นหรอืหลงั 

อาหารค า่แลว้แตค่วามเหมาะสม  

น าเขา้สูท่ ีพ่กั Zhongtian Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม ฮอ่งกงซติ ีท้วัร-์วดัแชกงหมวิ-หวงัตา้เซยีน-โรงงานจวิเวอรร์ ี-่ชอ้ปป้ิงนาธาน จมิซาจุย่  

- กรงุเทพฯ                     (เชา้ /กลางวนั/-) 

เชา้               บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

หลังอาหารนําทกุทา่นเดนิทางกลับสูฮ่อ่งกง  โดยเรอืเฟอรร์ี่  ถงึฝ่ัง

ฮอ่งกง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัแชกง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “วดั

แชกงหมวิ” หรอืวดักงัหนั น่ันเอง  

นมสัการเทพเจา้แชกงเพือ่ความเป็นสริมิงคล  จากนัน้ นําทา่นนมสัการ  

เทพเจา้หวงัตา้เซยีน ณ วดัหวงัตา้เซยีน หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของ

ฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภยั  ไขเ้จ็บและพบกบัผูค้นมากมายทีนํ่าธปูและของมา

สกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆตัง้แตเ่รือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการทําธรุกจิ นําทา่นเยีย่มชมโรงงาน  

“จวิเวอรร์ ี”่ ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกบังานดไีชนท์ีไ่ดรั้บรางวัลอนัดับเยีย่มยอด  

เทีย่ง              บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

       ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิงยา่น จมิซาจุย่ มกัจะตัง้ตน้กนัทีส่ถานจีมิซาจุย่  มรีา้นขายของทัง้เครือ่ง

หนัง,เครือ่งกฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า,กลอ้งถา่ยรปูฯลฯและสนิคา้แบบทีเ่ป็นของพืน้เมอืงฮอ่งกงอยูด่ว้ยและ

ตามซอกตกึอนัซบัซอ้นมากมายมี  SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญช่ือ่  OCEAN TERMINAL 

ซึง่ประกอบไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกนัและมทีางเชือ่มตดิตอ่สามารถเดนิทะลถุงึกนัได ้ (อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยั) นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชค็ลัปกอ๊ก นําทกุทา่นเชค็อนิ 

21.20 น. เหริฟ้ากลับทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ  คาเธยแ์ปซฟิิก เทีย่วบนิที ่CX617 

23.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

                      ..................................... Have A Nice Trip ...................................... 

อตัราคา่บรกิาร 



     

 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

พกัคู ่ทา่นละ 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
พกัผูใ้หญ ่

2ทา่น 
เพิม่ 

23-25, 30 ก.ค.- 01 ส.ค. 59 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

วนัเขา้พรรษา 16-18 ก.ค.59 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,000.- 

 05-07, 14-16 ส.ค. 59 
 19-21, 26-28 ส.ค. 59 

9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

 02-04, 09-11 ก.ย. 59 
 16-18, 23-25 ก.ย. 59 

9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 

 
     ** ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น 

และภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิทีเ่กนิกวา่ทีกํ่าหนด ** 
** โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีคํ้านงึถงึผลประโยชน ์ของลกูคา้เป็นหลัก ** 
** ไมส่ามารถ ยกเลกิไดแ้ละไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงชือ่ได ้ พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ภายใน 2 วนั ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     : 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วโปรโมชัน่) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทัวร ์และหรอืไกดข์องบรษัิททัวร ์Land Operator ทีฮ่อ่งกง ผูช้ํานาญเสน้ทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

 สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่น 20 กก. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร  -เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

 Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 วซีา่เขา้ฮอ่งกง  ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้

ฮอ่งกง คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่กรณุาสอบถามเจา้หนา้ที ่ สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 

จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้ -ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ /คนขบัรถ / และหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทา่นละ 600 บาท ตลอดทรปิการ

เดนิทาง   

 
เง ือ่นไขเพิม่เตมิ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน รายการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
 เทีย่วบนิราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
 ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน  

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้ระบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 

การส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาส ารองทีน่ ัง่ พรอ้มช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากวนัจอง 3 วนั เนือ่งจากเป็นราคา

โปรโมช ัน่ 

การยกเลกิ 
1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด 



     

 2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-29 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 7,000 บาท 
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและ ฮอ่งกง ไมม่ ี

การคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี
ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ
ตอ่ไป แตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมัดจําตั๋วทา่น
ละ 10 ,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดเนือ่งจากคา่
ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

7. คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางพรอ้มหัวหนา้ทัวร ์
8. คณะผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย  ,การถกูทํารา้ย ,การสญูหาย ,ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่
รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบน
เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ
ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุ
ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการ
เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม ่
     เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ  
     ทัง้ส ิน้ 
11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 
 


