
 
 

 

 

 
           

 
 

 
  
 
 

 
 

 
            

 
โหลดสัมภาระได้ 30 กิโลทังไปและกลับ 
จุดเด่นโปรแกรม 
1. Hilight! ท้าเสียว...เดินสะพานแก้ว 3 มิติ 
2. Hilight! สักการะ “ศาลพระพรหมในจีน” ทีคุณไม่เคยเห็นมาก่อน 
4. ขอพรด้านโชคลาภ, ให้มีชัยชนะ วัดแชกง, วัดกวนอู 
5. เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เปดปกกิง, ไวน์แดง 
 

ตารางเดินทาง 
ตารางเดนิทาง 

*ราคานีเฉพาะพาสปอรต์คนไทยเทา่นัน* 
ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ 

(ตาํกวา่ 18 ป) 
พักเดยีว 

13 - 15 เมษายน 2562 **วันสงกรานต์ 12,888.- 17,888.- 4,500.- 

**** ทารก อายุตาํกว่า 2 ป ราคา  9,000.- บาท / นังตักผู้ใหญ ่
 

*โปรดอ่านเงือนไขทัวร์ก่อนจอง! เมือท่านจองแล้วถือว่ายอมรับเงือนไขครบทุกข้อ* 
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทปิไกด์ ท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) *ทารกไม่เก็บ 



ราคาทัวร์สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน กรณีเปนพาสปอร์ตต่างชาติเก็บคา่ทวัร์เพิม 1,000 บาท 
การันตีกรุ๊ปออกเดินทางในจํานวนขันตํา 10 ท่าน มีหัวหนา้ทัวร์บริการ 
บริษัทฯ ยินดีใหค้าํปรึกษาเพิมเติมหากมคีวามประสงค์จะเดินทางต่อ เชน่ เลือนวัน เพิมส่วนต่าง 
 ท่านทีมีตัวภายในประเทศ (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) เช็คเวลากับฝายขายก่อนออกตัว 

 

โปรแกรมทัวร ์
วันแรก   กรงุเทพฯ - ฮอ่งกง – เซินเจิน (D) 

12.00 น.  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประต ู6 Row M 
14.55 น.  ออกเดินทางโดยเทียวบิน CX654 
18.50 น.  ทุกท่านถึง สนามบนิฮอ่งกง หลังจากรับกระเปาทสีายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
หัวหนา้ทัวร์นําท่านเดินออกทาง HALL B ไกด์ท้องถินและรถโค้ชปรับอากาศรอรับทุกท่าน 
หมายเหตุ:  ตัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดทีนงัล่วงหน้าได้ โดยสายการบินจะทําการสุ่มทีนงัให้อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินส่วนนีได ้

นําท่านเดินทางไป เซินเจนิ (ด้วยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัวโมง *ขนึอยู่กับการจราจร* 
บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (1) เมนพิูเศษ! เปดปกกงิ + ไวนแ์ดง 
เข้าสูท่พัีก (เซนิเจิน)  HIGGERT HOTEL  หรอื ใกล้เคยีง 
วันสอง   วดักวนอู – สนิคา้ OTOP - สะพานแกว้ 3 มติิ - ศาลพระพรหม – ตลาดหลอ่ว ู(B/L/D) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

วัดกวนอ ู(Guan Yu Temple) *ขอพรให้ชนะชยัทุกสิง*สญัลักษณ์ของความซือสัตย์ ความกตญั ู 
ความจงรักภักดี ความกลา้หาญโชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดียว
องอาจไม่ครันคร้ามต่อศัตรู ท่านเปนคนจิตใจมันคงดังขุนเขา มีสติปญญาเลอเลิศมาก ไม่เคยประมาท 
การขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลียงพลาํแก่ฝายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์
ด้วยบริวารทีซือสัตยแ์ละไว้ใจได้นันเอง ทุกท่านกราบไหว้เพือความเปนสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว 

 

รา้นหยก (Mineral Museum Shop) เครืองรางยอดนิยมทีทวัโลกเช่าบูชาคือปเซียะสัตว์นําโชคทเีชอื 
กันว่าหากใครได้เลียงแล้วจะนําเงินมาใหไ้ม่ขาดมือ ร้านบวัหมิะ (Herb Shop) เปนทรู้ีจักกนัดีของคนไทย 
เมือคราวทเีกิดอุบัติเหตุรถแก๊สควําบนถนนเพชรบุรีเมือ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนก็ไดส้่งบัวหิมะทมี ี
สรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ปวยทีโดนไฟไหม้ทัวทังตัวจากนันคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของ 
บัวหิมะเรือยมา ร้านยางพารา(Bamboo Shop) ผลิตภัณฑ์ทีออกแบบเพือสุขภาพจริงๆ สําหรับคนทมี ี
อาการปวดเมือยต่างๆนอนไม่หลบัทําจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆชว่ยใหห้ลับสบายยิงขนึ



 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
New! สะพานแกว้ 3 มติ ิ(3D Glass Bridge) LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN 
แหล่งท่องเทียวใหม่แกะกล่องตังอยู่ในเมืองตงกวนสะพานแก้วมีความสงู 88 เมตร x ยาว 333 เมตร 
ในการเดินบนสะพานอันนา่ตืนเตน้ท่านจะได้เห็นทุกมมุแบบ 360 องศาภายใต้ทางเดนิของกระจกพลาด
ไม่ไดกั้บชว่งกล้า! ท้าเสียว! ช่วงทีเรียกว่าพืน 3 มิติ จะเปนอย่างไรให้ไปสัมผสัเองครับ ^_^ จากนันนาํ
ทุกท่าน ชมโชวก์ายกรรม เปนการแสดงโชว์ประกอบดนตรีกลางแจ้งของเมืองท้องถิน 
หมาเยหตุ : หากสภาพอากาศไมด่ีมีลมแปรปรวนหรือฝนตกหนักจะปดสะพานเพือความปลอดภัย 

 

 
ศาลพระพรหม (Phra Phrom) ความศรัทธาของชาวไทยทีอาศัยอยู่ในเมืองตงกวนแหง่นีได้สรา้งขึนเพือ
เปนสถานทีรวมใจของพุทธศาสนาในประเทศจีนนําทา่นกราบสักการะขอพรให้ประสบความสําเร็จ 



ตลาดหลอ่ว ู(Lawu City) ห้างขนาดใหญ่ชือดงัทคีนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จําหน่ายสินคา้
เลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดงัมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, 
Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ 

 
บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (4) 
เข้าสูท่พัีก (เซนิเจิน) HIGGERT HOTEL หรอื ใกลเ้คยีง 

วันสาม   วดัแชกง – ร้านจิวเวอร ี– รา้นหยก – วัดหวงัตา้เซยีน - สนามบนิ (B/L) 

บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
นําทุกทา่นเดินทางกลับ ฮอ่งกง (โดยรถไฟ) ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัวโมง *ขึนอยู่กับการจราจร* 



วัดแชกง (Che Kung Temple) **ไหว้ขอความสาํเร็จธุรกิจการงาน** เปนวัดทีสร้างขึนเพือระลึกถึง
ตํานานแห่งนกัรบในราชวงศ์ซ่งและถูกกลา่วขานให้เปนวัดทีขึนชือด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชือทว่ีา 
การหมุนกงัหันกลบัทิศจะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเปนดไีด้ นอกจากนียังช่วยปองกันสงิชวัร้าย 
พลิกดวงชะตาทีตกอับให้พ้นรอดปลอดภัย  **เทพเจ้าองค์นี ดาราดงัๆ มาขอสําเร็จทุกราย ** 

 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) เมนพิูเศษ! หา่นยา่ง 
รา้นจิวเวอร์ร ี(Jewery Shop) ท่านจะไดพ้บกับจีกังหนัของขลังชือดงัทีทวัโลกให้การยอมรับ **ของแท้
ต้องทฮี่องกงเทา่นัน** ออกแบบโดยซินแสชือดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันจะปดเปาอุปสรรคและพัดพา 
โชคลาภมาสูต่นเองและครอบครัวท่านยังสามารถเลือกชมและเลือกซือใส่เพือเสริมบารมีได้ซึงดารานิยม
เปนอย่างมากเพราะสาํเร็จตามทีขอจากนันนําทา่นเยยีมชม ร้านหยก (Jade Shop) พบกับ หยกของแท้ 
ซึงชาวจีนเชือว่าสรรพคุณทมีีความเย็นของหยกนันจะทําให้ผู้สวมใส่มีเลือดลมดีเกิดหยินหยางในร่างกาย 
 

 
วัดหวงัตา้เซยีน (Wong Tai Sin Temple) **ไหว้ขอความสําเร็จด้านคู่ครองและสุขภาพ** วัดแห่งนี
เปนทปีระดิษฐานของ เทพหวงัตา้เซยีน ให้พรสุขภาพดหีายเจ็บปวย และจุดยอดนิยมทีคนทัวโลกมากราบ
ไหว้อีกจุดหนึงคือบริเวณศาลกลางแจ้งทีประดิษฐานของ เทพหลก่โหยว หรอื เทพดา้ยแดง เปนรูปปนสี
ทองมีเสียวพระจันทร์อยู่ด้านหลังซึงเชอืกันว่าใครมาขอพรจะได้พบเนือคู่แท้รักกันตลอดไป ส่วนใครทีได้มี
คู่แล้วจะรักกันมันคงยงิขนึตลอดไป วิธีขอพร: ใชด้้ายแดงผูกนิวเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี 



 
 

** หากมเีวลาเหลอืมากพอจะแถมเพิมโปรแกรมนีครบั ^__^ ** 
 

จมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ตงัอยู่บนถนนนาธานเปนสวรรค์ของนักช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมทัวโลก 
ตลอดทางเดินถงึ 4 กิโลเมตรมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ได้แก่ Ocean Terminal, Harbour City 
สินคา้แฟชันต่างๆเครืองสาํอางในราคาส่งร้านอาหารอร่อยๆย่านนีดังและยอดนิยมทีสดุในฮ่องกง 

 
 

** อสิระอาหารเยน็ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั ** 
** สมควรแกเ่วลานาํทุกทา่นไปสนามบนิเชค็อนิโหลดสมัภาระ ** 

 

18.35 น.  กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เทียวบิน CX613 
20.35น.   ถึงประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
หมายเหตุ:  ตัวกรุ๊ปไม่สามารถจัดทีนงัล่วงหน้าได้ โดยสายการบินจะทําการสุ่มทีนงัให้อัตโนมัติ 
โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงการทํางานของสายการบินส่วนนีได ้
 
ข้อสําคญัควรทราบ  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทียว ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิน
กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมืองให้นักท่องเทียวได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล เชน่ จิวเวอรี, 
หยก, บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, เยือไผ่ซึงทัวร์มีความจําเปนต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมี



ผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จําเปนต้องรบกวนทุกทา่นแวะชมโดย
ใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซือหรือไม่ซือขนึอยู่กับความพอใจของลูกคา้เปนหลัก ไม่มกีารบังคับ
ใดๆ ทังสิน และทุกการตัดสินใจซือนนัเปนดุลพินิจของลูกคา้ 100% ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความ
พอใจหากท่านไม่พึงพอใจสินคา้ภายหลัง และถ้าหากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุก
เมือง ทางแลนด์จีนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเปนจํานวนเงิน 600 หยวน / คน / ร้าน 
 

อัตราค่าบริการทังหมด *รวม* 
1) ตัวเครืองบินแบบหมูค่ณะ (ชันประหยัด) ไป – กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน 
 เมือออกตัวแล้วจะไม่สามารถขอRefund ได้ทุกกรณี 
 เมือออกตัวแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงชอืผู้เดินทางได้ทุกกรณ ี
2) โรงแรม 3 ดาว 2 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักหอ้งละ 2-3 ท่านตามเหมาะสม) 
หมายเหตุ: การจัดห้องพักสําหรับเด็กมีเงือนไขดงัน ี
เด็กอายุ 0-4 ขวบไม่ให้เตียงจัดใหน้อนเตียงเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน/ห้องเท่านัน 
หากเปนผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 0-4 ขวบโรงแรมจะถือว่าเปนการพักเดียว มีค่าพักเดียวเพิม 
เด็กอายุ 5 ขวบขึนไปเสริมนอน 1 เตียง/ห้องหรอืนอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน/ห้อง 
ในกรณีรีเควสนอนแบบTRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] หากโรงแรมไม่มีห้องพักในวันนัน 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งประเภทอืนทดแทนให้แก่ทา่นตามเหมาะสม 
กรณีเดินทาง 4 ท่านได้พัก 2 ห้องแต่ยกเลิก 1 ท่านภายหลงัไม่วา่จะเปนสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนให้ท่านทีเหลือพัก 3 ท่าน/ห้องตามเงือนไขโรงแรม 
หากประสงค์จะนอนคนเดียวต่างหาด 1 ห้องท่านตอ้งชําระคา่พักเดียวเพิมตามทีกําหนดไว้ 
ท่านทียกเลิกเดินทางภายหลังทังหอ้งจะไม่สามารถโอนห้องพักให้เพือนในทริปได้ทกุกรณี 

3)  อาหาร 6 มอื ตามโปรแกรม (**หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้**) 

4)  ค่าบัตรเข้าชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม โดยทีไม่ใช่โปรแกรมทีระบุไว้ว่าต้องชําระเพิมเติม 
5)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทที่องเทียวตามโปรแกรม 
6)  ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิน คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  
(ตามเงือนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตังแต่ อายุ 1 – 75 ป เท่านัน ** 
 กรณีผู้เดินทางมีอายุตังแต่  76 – 80 ป คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง 
และสําหรับผู้เดินทาง อาย ุ81 ป ขนึไป กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิน ** 
 ประกันไม่คุ้มครองผู้ทีเคยเดินทางเข้าประเทศต้องหา้ม แม้ว่าจะส่งชือมาทําประกันแล้ว ได้แก ่
อาเซอร์ไบจัน, อัฟกานิสถาน, คิวบา, อิหร่าน, อิรัก, สาธารณรัฐคีร์กิช, ลิเบีย, อิสราเอล, เลบานอน, 
เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, ปาเลสไตน์, อุซเบกิสถาน 
7)  ค่าสัมภาระภาษีนาํมัน ภาษีตัวทุกชนิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิมหากถูกปรับราคา 
 

อัตราค่าบริการทังหมด *ไม่รวม* 
1)  ค่าทปิไกด์และคนขับรถท้องถิน (ไม่ใช่หัวหน้าทัวร์) 1,500 บาท/ท่าน (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
 ผู้ใหญ่และเด็กจ่ายในอัตราเท่ากัน ** ทารก อายุตํากว่า 2 ป ไม่เก็บค่าทิป ** 
 ค่าทิปสาํหรับหัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทย ** ท่านสามารถจ่ายเพิมตามสนินําใจของทุกท่าน ** 
2)  คา่วีซ่า 144 แบบหมูค่ณะท่านละ 1,500 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์) 
 ในกรณีประเทศจีนยกเลิกการใช้วีซ่าแบบกรุ๊ปท่านจะมีค่าใช้จ่ายเพิมท่านละ 2,500 บาท 
(รวมค่าบริการแล้ว) สาํหรับค่าจัดทาํวีซ่าแบบเดียวจากสถานทูตไทยใช้เวลา 5 วันทําการ 
3)  ค่าภาษตี่างๆ ได้แก่ ภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิม 7% กรณตี้องการใบกํากับภาษี 



4)  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีไม่ได้เกิดขึนจากทัวร์เปนสาเหต ุอาทิเช่น  ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมพิเศษ 
ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ต่างๆ ,ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก 
ความการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ 
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหนา้ทีกรมแรงงานทงัทีประจําเมืองไทย 
และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของทางบริษัทฯ 
 

เงือนไขการรับจองทัวร์ 
1) ชําระค่ามัดจําทัวร์ “ทา่นละ 6,000 บาท ภายใน 2 วัน ส่วนทีเหลือ 21 วันก่อนเดินทาง” 
 ทนีงัของท่านจะถูกยืนยันโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมือท่านได้รับใบอินวอยส์เรียบร้อยแล้วเท่านัน 
 ขอสงวนสิทธยิกเลิกทีนงั AUTO หากทา่นไม่ไดชํ้าระค่ามัดจําในวันทีกําหนดเพือใหส้ิทธิ  
แก่ผู้ทีรอคิว (Waitlist) ท่านต่อไปเนืองจากโปรแกรมเปนแบบจอยทวัร์บริษัทฯมีความจําเปน 
ต้องบริหารจัดการขายทีนงัให้เต็มกรุ๊ปในระยะเวลาทีสายการบินกาํหนดเพือใหก้รุ๊ปออกเดินทาง 
2) สําเนาหนงัสือเดินทางต้องมีอายคุงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง และมี 
หนา้ว่างท้ายเล่มไม่น้อยกวา่ 2 หน้าเพือให้เจ้าหน้าทีตม. ประทับตราได ้
 

เงือนไขการยกเลิก 
1) ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนคา่ทัวร์ทังหมด 100% 
2) ยกเลิกกอ่นเดินทาง 20 วัน คืนคา่ทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ทังหมด 
3) ยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วันไม่คืนคา่ทัวร์ทังหมดทุกกรณี 
 

เงือนไขสําคัญอืนๆ ทีควรทราบ 
1) กรณีผู้สูงอายหุากต้องใช้รถเข็น (Wheel Chair) กรุณาแจ้งพนักงานขายก่อนเดินทาง 7 วัน 
ท่านทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เชน่ลุกเดินเองไม่ได้มอีาการหอบหดืร่วมด้วยแนะนําว่าก่อนเดินทาง
ให้ทา่นขอใบรับรองแพทย์เพือยืนยันความพร้อมหากไม่มีใบรับรองแพทย์และพบว่าท่านฝนทจีะเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เดินทางโดยคาํนึงถึงความปลอดภัยเปนสาํคัญ 

2)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนืองจากสภาวะ 
อากาศแปรปรวน, ปญหาชุมนุมปดถนนมาจากการเมือง, ปญหาจากสายการบินเปนสาเหตุ,  
ขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือในกรณีอืนๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 
ไกด์จะเปนผู้บริหารเวลาตามสถานการณ์ โดยจะคํานึงถึงประโยชน์สูงสดุของลูกค้าเปนสําคญั 
3) ท่านทีมีวีซ่าจีนติดเล่มจะไม่สามารถใชร่้วมกับโปรแกรมทัวร์ได้ท่านต้องทาํวีซ่า 144 แบบหมู่คณะ 
และชําระค่าใช้จ่ายให้แก่ทัวร์ตามทีกาํหนด เนืองจากเปนเงือนไขทางแลนด ์
4)  บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่อนให้แก่ลูกคา้ทีไมรู่้จักกัน กรณีทีท่านจองและเดินทางมาเพียง  
1 ท่าน จะต้องจ่ายคา่พักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน 
5)  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนืองมาจากการม ี
สิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ 
 
 
 


