
(HK017) Summer Sale ฮ่องกง นองปิง  3D2N JUN.18 ราคา 12,900.- 

 
 

 

 
 บินเช้า กลับค ่า  

 สักการะพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 

  รีพัลเบย์  ,วิคตอเรีย พีค (Mid Level),วัดแชกุงหมิว,วัดหวังต้าเซียน 

 ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งชื อดังของฮ่องกง ย่านนาธานและซิตี้เกท  

เริ มต้นเทศกาลลดทั้งเกาะ พัก ฮ่องกง 2 คืน ย่านช้อปปิง้ 
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ก่าหนดการเดินทาง ไฟลท์บิน ผู้ใหญ่ เด็ก 

เสริมเตียง 

เด็ก 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี ยว
เพิ ม 

15-17 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700 (08.20 – 12.10) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

21-23 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

22-24 มิ.ย.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

23-25 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

28-30 มิ.ย.61 
ขาไป    CX616 (06.40 – 10.25) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 
ขาไป    CX700(08.20-12.10) 
ขากลับ  CX617(21.35-23.40) 

12,900 12,900 12,900 4,500 

 

**หากท่านใดต้องการเปลี ยนจากพระใหญ่นองปิงไปดิสนีย์แลนด์ ราคาเพิ มท่านละ 2,000 บาท ** 

**ราคาโปรไม่มีราคาเด็ก** 

--ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านเงื อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้จนเป็นที พอใจแล้วจึงวางมัดจ่า เพื อ
ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง— 

วันแรก กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา – กระเช้านองปิง 360 องศา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท    (-/L/-) 

04.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CX)  โดยมีเจ้าหน้าท่ี อ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ 

06.40 น. เดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX616 
(บนเครื องมีบริการอาหาร) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที นั งบนเครื องบิน  เนื องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป 
และต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน** 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ
ลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง 
ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิว
ทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลา
ประมาณ 25 นาที (หมายเหตุ ในกรณีที ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือ
สภาวะอากาศไม่เอื้ออ่านวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน)  
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม หมู่บ้านนองปิง ท่ีจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ
แทรกตัวด้วยร้านน้ าชา ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็น
พระพุทธรูปนั่งท าจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาด ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีน้ าหนัก 202 ตัน ความสูง 24 
เมตร ท่ีตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นน าท่านนมัสการ พระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรี
โพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็ก
ท่ีมีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อมท้ังมีการ
สร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นท าให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจ าวัดกันเป็นจ านวนมาก  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET 
สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence,Burberry รวมท้ัง
รองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้
อย่างจุใจ   (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
**หากท่านใดต้องการเปลี ยนจากพระใหญ่ ไป สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ราคาเพิ มจากค่าทัวร์ท่านละ 2,000   
บาท รบกวนแจ้งกับพนักงานขายตั้งแต่ที เมืองไทย** 

 **หมายเหตุ: รถจะวนไปส่งลูกค้าที สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ก่อน และจะน่า
คณะเดินทางไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ส่าหรับขากลับหลังจากรับ
ลูกค้าที  City Gate รถจะวนไปรับคณะที ไปดิสนีย์แลนด์ก่อน แล้วน่าท่าน
เดินทางสู่ที พัก ** 
จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  

พักที  Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel 

วันที สอง รีพัลเบย์–วิคตอเรีย พีค (Mid Level)-โรงงานจิวเวอรี -ร้านหยก-วัดแชกุงหมิว – วัดหวังต้าเซียน 
– ส่งที พัก (DS/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ มซ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ณ 
ชายหาดรีพัลเบย์ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาสักการบูชา ขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก
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เจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป น าท่านสู่ วิคตอเรีย
พีค คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ าทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาท่ีสูง
เป็นอันดับท่ี 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ท่ีอยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความ
สูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ าทะเล แม้ไม่ใช่จุดท่ีสูงท่ีสุดของฮ่องกง หากวิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยท่ีสุด เพราะนักท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้
ท้ังหมด ตั้งแต่อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ ท้ังหมดสร้างตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย จากนั้น
น าท่านชม โรงงาน จิวเวอร์รี  ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ใน
ราคาพิเศษ และน าท่านเลือกซื้อ หยก ท่ีมีชื่อเสียง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชง

ตามความเชื่อท่ีว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการ
เริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดท่ีนี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจ
เงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ซึ่งเป็นวัดลัทธิเต๋าท่ี
ส าคัญที่สุดของฮ่องกง มีผู้ศรัทธามากมายสนใจเสี่ยงเซียมซีท านายโดยเขย่ากระบอกไม้ไผ่จนกว่าแท่ง
ไม้ไผ่ท่ีติดหมายเลขจะกระเด็นตกออกมาแท่งหนึ่ง ซึ่งตัวเลขเหล่านั้นจะมีค าท านายไขข้อข้องใจในสิ่ง
ท่ีตั้งค าถาม บริเวณวัดยังมีศาลเล็กๆ ซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่หลายจุด และ
ตกแต่งพื้นที่โดยรอบวัดด้วยรูปแบบการจัดสวนจีนแบบดั้งเดิม (อิสระอาหารเย็น) 

พักที  Best Western Grand /SAV Hotel / Penta Kowloon Hotel 

วันที สาม อิสระ -  ส่งสนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มท่ีใจกลางแหล่ง ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งท่ี DUTY FREE 
ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าท่ีมีชื่อเสียงจากท่ัวทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR,  TOY’R 
US,GIORDANO,ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 
 (อิสระอาหารเช้า กลางวันและเย็นตามอัธยาศัย) 
นัดลูกค้า ณ Hotel Lobby (ลูกค้า Check Out แล้ว สามารถฝากกระเป๋าไว้ที โรงแรมได้) 

  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  
21.35 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX617 

(บนเครื องมีบริการอาหาร)**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที นั งบนเครื องบิน  เนื องจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน** 

23.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
 



(HK017) Summer Sale ฮ่องกง นองปิง  3D2N JUN.18 ราคา 12,900.- 

 

***ในกรณีที ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ *** 

ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของฮ่องกง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับ
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที ท่านไม่ได้ลงร้านช้อปรัฐบาลตามที รายการก่าหนดไว้ ทางบริษัทใคร่ขอเก็บ
ค่าใช้จ่ายร้านละ 600 HKD / คน 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) 
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง  (ค่าภาษีธรรมเนียมสนามบินฮ่องกงที่ปรับขึ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) 
4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุในรายการ 
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ใน
ข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม     
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ น + หัวหน้าทัวร์ไทย และคนขับรถ 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน (เด็กและเด็กINF.เก็บเท่า
ผู้ใหญ่) 

เงื อนไขการจอง    1. ช าระมัดจ า 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท าการจอง 
พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

         2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  
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การยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ  กรุ๊ปเหมาส่วนตัว และกรุ๊ปที่แจ้งคอนเฟิม 
และ แจ้งปิดกรุ๊ปแล้ว จะไม่สามารถท าการคืนเงินค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่าในกรณีใดใดสิ้น 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยู่   นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

7.กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

8. กรณเีกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

10.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. โรงแรมที่อยู่ในรายการเป็นการน าเสนอเท่านั้นเมื่อท าการจองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมซึ่งจะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่
อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านเดียวกัน  

12.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และบริษัท รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

13.ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหรบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

14.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

15.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

16.ทางฮ่องกง และ ทางประเทศจีน ไม่รับพิจารณาการเข้าเมือง  ผู้เดินทางที่ ชื่อเป็นชายแต่ร่างกายดูเป็นหญิงไว้ผมยาวแต่งหน้าทา
ปาก ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากกองตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นการ
พิจารณา ของทางประเทศนั้นๆ 

 


