
 
 
 
 
 

ฮ่องกง มาเกา๊ จไูห่ เซินเจ้ิน 3 วนั 2 
คืน 

พิเศษสดุ สดุ!!! นัง่รถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ท่ีสดุยาวในโลกสู่มาเกา๊ 
จไูห่...ชมถนนคู่รกั จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ เซินเจ้ิน...สกัการะเจ้าพ่อกวนอ ูช้อปป้ิง
หล่อหวู่  

นัง่รถไฟความเรว็สงูจากเซินเจ้ินสู่ฮ่องกง 
สกัการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมนุกงัหนัน าโชค วดัแชกงหมิว 

ช้อปป้ิงสดุฟินสท่ี์ย่านถนนนาธาน 

โดยสายการบิน HONGKONG AIRLINES (HX) 

 
 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก 
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง (HX 768 / 08:25-12:20) – นัง่รถบสัชมววิสะพานแห่งใหม่สู่มา
เก๊า – ซติี้ทวัรม์าเก๊า – โบสถ์เซน็ปอล – เซนาโดส้แควร ์- เดอะเวเนเชีย่น –
อาหารเยน็ – เดนิทางสู่เมอืงจไูห่ - เขา้ทีพ่กั 

X X  
SILVER ART HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  
อาหารเชา้โรงแรม – ชมถนนคู่รกั - จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์ – อาหารกลางวนั – 
เดนิทางสู่เมอืงเซนิเจิน้ – วดักวนอู - ชมศนูยส์มุนไพรจนี - รา้นหยก –  
รา้นเยื่อไผ่ - อาหารเยน็ – ชอ้ปป้ิงหล๋อหวู ่- เขา้ทีพ่กั   

   

GUANGSHEN BUSINESS  

HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 

อาหารเชา้โรงแรม – เดนิทางกลบัฮ่องกง (โดยรถไฟความเรว็สงู) – วคิตอเรยีฮาร์
เบอร ์- วดัเจา้แม่กวนอมิฮ่องฮ า – รา้นกงัหนั – วดัแชกงหมวิ – อาหารกลางวนั - 
อสิระชอ้ปป้ิงย่านนาธาน – เดนิทางสู่สนามบนิฮ่องกง - กรุงเทพฯ  
(HX 779 / 20:35-22:50) // (HX 761 / 22:45-00:45+1) 

  X - 

พีเรียดเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ 2-18 ปี พกัเด่ียว กรุป๊ไซด์ 

15-17, 22-24, 29-31 สิงหาคม 2562 
HX768 / HX761 10,499.- 12,499.- 3,000.- 19 + 1 

17-19, 24-26 สิงหาคม 2562 
31 สิงหาคม-02 กนัยายน 2562 

HX768 / HX779 
11,499.- 13,499.- 3,000.- 19 + 1   

07-09, 14-16, 21-23, 28-30 กนัยายน 2562 
HX768 / HX779 11,999.- 13,999.- 3,000.- 19 + 1 



 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: ไมม่รีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ // ราคาขา้งตน้ เป็นวซี่าจนีแบบกรุ๊ป    
 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร,์ ไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 

ส าหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เชน่ อาหารเจ หรอืไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรอืสตัว์ปีก ไม่ทานเนื้อสตัว ์และมคีวาม
จ าเป็นใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพเิศษนอกเหนอืจากกรุ๊ปเดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

**************************************************************** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ - ฮ่องกง –นัง่รถบสัชมวิวทิวทศัน์สะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ท่ียาวท่ีสดุในโลกสู่มาเกา๊ –  
               โบสถเ์ซน็ต์ปอล – เซนาโด้สแควร ์- เดอะเวเนเช่ียน - เดินทางสู่เมืองจไูห่ - เข้าท่ีพกั 
06.00 น.  พร้อมกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบิน 
ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและที่นัง่
ก่อนออกเดนิทาง 
08.25 น.  น าท่านเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่วบนิที ่HX 768 / 08:25-12:20 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง) 
12.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเรว็กวา่เมอืงไทย 1 ชม.) 
 

 

 

 

 

 

...หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร แลว้น าท่านนัง่รถขา้มสะพานแห่งใหม่สู่มาเก๊าหลงัการก่อสรา้งยาวนายถงึ 
9 ปี ที่สุดแล้วสะพานขา้มทะเลที่เชือ่มระหวา่งฮ่องกง มาเก๊าและเมอืงจู ไหกเ็สรจ็สมบูรณ์แลว้ โครงการสะพานเชื่อม 3 

เมืองใหญ่นี้ ถือเป็นอภิมหาโครงการที่เกิดขึ้นเนืองจากการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ของฮ่องกงและจีน
แผน่ดนิใหญ่  รวมทัง้มาเก๊าท าใหเ้กดิขอ้ตกลงทีจ่ะสรา้งเสน้ทางไรพ้รมแดนเชือ่มต่อระหวา่งกนัขึน้  เมื่อโครงการเสร็จสิน้
คาดวา่ใชเ้งนิมากถงึราว 1 แสนล้านหยวน เพื่อสร้างสะพานขา้มทะเลที่ยาวถงึ 55 กโิลเมตร ผ่ากลางบรเิวณปากแม่น ้า
เพริล์ เขตเศรษฐกจิส าคญัอกีแห่งของจนี และยงัมอีุโมงคใ์ตท้อ้งทะเลในชว่งระหวา่งกลาง โดยเหลก็ทีน่ ามาใชก้่อสรา้งน้น 
ใชถ้งึ 420,000 ตนั ทีว่า่กนัวา่เหลก็ทีน่ ามากอ่สรา้งโครงการสะพานเชือ่ม 3 เมอืงนี้ สามารถน าไปสรา้ง “หอไอเฟล” ไดถ้งึ 
60 แห่งเลยทีเ่ดยีว 

03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ตุลาคม 2562 
HX768 / HX761 12,499.- 14,499.- 3,500.- 19 + 1 

05-07, 19-21, 26-28 ตุลาคม 2562 
HX768 / HX779 12,999.- 14,999.- 3,500.- 19 + 1 

10-12 สิงหาคม 2562  
12-14 ตุลาคม 2562 

HX768 / HX779 
15,999.- 17,999.- 3,500.- 19 + 1 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ท่านชม โบสถเ์ซน็ตป์อล (St. Paul Cathedral) สรา้งขึน้เมื่อตน้ศตวรรษที ่17 นับเป็นสถานทีซ่ึ่งมคีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร ์และเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงมาเก๊า โบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวนัตก
ในดนิแดนตะวกัออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกดิเพลงิไหมอ้ย่างรุนแรง ท าใหโ้บสถเ์ซนตป์อลคงเหลอืแค่เพยีงบาน
ประตู และบนัไดทางเขา้ด้านหน้าที่สง่างาม หลงัจากมกีารบูรณะขึน้ใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลงัของซาก โบสถ์แห่งนี้มี
การจดัสร้างพพิิธภณัฑ์ทางศาสนาขึน้ เพื่อรวบรวมภาพเขยีน และจดัแสดงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนา 
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลคินาโน ผูก้่อตัง้โบสถ ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวครสิตญ์ี่ปุ่ น และเวยีดนามทีเ่สยีชวีติเมื่อ
คราวที่เกดิเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่...น าท่านสู่ย่านการคา้ส าคญัของมาเก๊า “เซนาโด้สแควร์” หรอืเซ็นเตอรพ์อยทม์าเก๊า ย่าน
การค้าทีม่ชี ือ่เสยีงที่สุดในมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนทีปู่ลาดดว้ยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรยีบเสมอืนท้องทะเลอนั
อุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปดว้ย อาคารสไตลย์ุโรปหลากสสีนั และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบทีน่ี่จดัวา่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่
รวมไวซ้ึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทัง้แฟชัน่ แบรนดเ์นม รา้นแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ  อญัมณี เครื่องประดบั ของที่
ระลกึ ฯลฯ ใหท้่านเดนิเทีย่วแวะซื้อสนิคา้ตามตอ้งการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่ายใหท้่านสมัผสัความอลงัการของเดอะ เวเนเชีย่น  เดอะ เวเนเชีย่น  หรอื เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ทีส่ดุใน
เอเซยี สมัผสับรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเตน้เรา้ใจกบัการเสีย่งโชคในคาสโิน  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้ยีห่อ้ดงัๆ 
ถงึ 350 รา้นคา้ และอิม่เอมกบัรา้นอาหารถงึ 40 แห่งภายในเมอืงเวนิสของโรงแรม  ล่องเรอืกอนโดลาในดนิแดนเวนิ
สแห่งตะวนัออก หรอืเลอืกชมโชวต์่างๆ กไ็ดต้ามใจชอบ (ล่องเรอืและชมโชวต์อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเอง) 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ 1) 
หลงัรบัประทานอาหารเสรจ็น าท่านเดินทางสู่เมืองจไูห่  
พกัท่ี SILVER ART HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัท่ี 2      ซิต้ีทวัรจ์ไูห่ - ชมถนนคู่รกั – จไูห่ฟิชเชอรเ์กิรล์ - เดินทางสู่เมืองเซินเจ้ิน – วดักวนอ ู- ร้านสมุนไพร
จีน –  
               ร้านหยก - ร้านเย่ือไผ่ – ช้อปป้ิงหล๋อหวู่ - เข้าท่ีพกั 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 2) 
จากนัน้น าทา่นนัง่รถชมทวิทศัน์ของ ถนนคู่รกั (The Lover’s Road) ถนนเรยีบชายหาดทีส่วยงามแสนจะโรแมนตกิ ซึง่
รฐับาลเมอืงจูไห่ไดต้กแต่งภูมทิศัน์ ไดอ้ยา่งสวยงามเหมาะส าหรบัพกัผอ่นหย่อนใจ และทีไ่ดช้ือ่วา่ถนนคู่รกั กเ็พราะวา่
ภายในบรเิวณถนน  รมิชายหาดแหง่นี้ไดม้กีารน าเกา้อี ้หรอื มา้นัง่ ซึ่งท ามาส าหรบั 2 คนนัง่เท่านัน้ จงึไดช้ือ่วา่ถนนคู่รกั 
ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมของบรรดาคู่รกั ...แลว้น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์อนัสวยงามโดดเดน่ของเมอืงจไูห่ บรเิวณอ่าว
เซยีงหู “จไูห่ฟิชเชอรเ์กริล์” หรอืทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ “หวหีนี” เป็นรูปปัน่แกะสลกั สูง 8.7 เมตร น ้าหนกัโดยประมาณ 10 ตนั 
สรา้งจากหนิแกรนิตทราย ในมอืถอืไขม่กุ ไม่วา่ใครไป ใครมาเมอืงนี้ กต็อ้งมาเยีย่มเธอ หวหีนี สาวงามทีย่นืถอืไขมุ่ก ยนื
บดิเอวพลิว้ ริว้ชายผา้พดัพลิว้ อุน่รอยยิม้ทัง้บนใบหน้าถงึมุมปาก เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง บง่บอกถงึความอดุมสมบูรณ์
รุ่งเรอืงแห่งเมอืงจไูห่ 
 

 

 

 
 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 
จากนัน้น าท่านเดนิสู่เมืองเซินเจ้ิน น าท่านเดนิทางสู่ วดักวนอู (Kuan Au Temple) ไหวเ้ทพเจ้ากวนอู สญัลกัษณ์ของ
ความซื่อสตัย์ ความกตญัญูรูคุ้ณ ความจงรกัภกัด ีความกลา้หาญ โชคลาภ บารม ีท่านเปรยีบเสมอืนตวัแทนของความ



 
 
 
 
 

เข้มแขง็เด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครัน่คร้ามต่อศตัรู ท่านเป็นคนจติใจมัน่คงดัง่ขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคย
ประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล ้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความ
สมบูรณ์ดว้ยคนขา้งเคยีงทีซ่ื่อสตัย์หรอืบรวิารทีไ่วใ้จได้นัน่เองดงันัน้ประชาชนคนจนีจงึนิยมบูชา และกราบไหวท้่านเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลต่อตนเอง และครอบครวัในทุกๆ ดา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

...จากนัน้น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรจนีหรอืร้านบวัหมิะ เป็นที่รู้จกักนัดขีองคนไทย เมื่อคราวเกดิอุบตัิเหตุรถแก๊สคว ่าที่
ถนนเพชรบุร ีเมื่อ 24 กนัยายน 2533 ครัง้นัน้ รฐับาลจนีได้ส่งยาบวัหมิะอนัมสีรรพคุณรกัษาแผลไฟไหม้ มาชว่ยเหลอื
ผูป่้วยที่โดนไฟไหม้ทัว่ตวั จากนัน้มาคนไทยกร็ู้จกัสรรพคุณของบวัหมิะเรื่อยมา พร้อมรบัฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธติการนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุงการไหลเวยีน
ของโลหติด้วยวธิธีรรมชาต.ิ.จากนัน้แวะรา้นหยก ใหท้่านชมผลติภณัฑ์หยกขึน้ชือ่ ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝาก ได้
ตามอธัยาศยั...จากนัน้น าท่าน แวะร้านผลติภณัฑ์เยื่อไผ่ ที่จ าหน่ายผลติภณัฑ์ที่ท าจากคาร์บอนตน้ไผ่ เชน่ เครื่องใชใ้น
ครวัเรือน ผ้าเชด็หน้า ผ้าเชด็ตวัเครื่องใชใ้นครวั เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์วตักรรมสมยัใหม่ที่ดีต่อ
สุขภาพ ในราคาสุดประหยดั. 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนูเป็ดปักก่ิง + ไวน์แดง) (มือ้ 4) 
...จากนัน้ท่านสามารถเดินไปช้อปป้ิงที่ LOWU CENTER (หล่อวู่) หรือค าเรยีกติดปากกนัคือ มาบุญครอง เซินเจิ้น ซึ่ง
สถานทีน่ี้จะมขีองก๊อบป้ีแบรนเนมมากมาย อาทเิชน่ กระเป๋า และนอกจากนี้ยงัมเีสือ้ผา้ เครื่องประดบั ,รองเท้า และอื่นๆ
อกีมากมายฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัท่ี  GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า http://guangshen-
business.360shenzhenhotels.com/en/ 

http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/
http://guangshen-business.360shenzhenhotels.com/en/


 
 
 
 
 

วนัท่ี 3      เดินทางกลบัฮ่องกง (โดยรถไฟความเรว็สงู) - วิคตอเรียฮารเ์บอร ์- วดัเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ า - ร้าน
กงัหนั  
               - วดัแชกงหมิว – อิสระช้อปป้ิงย่านนาธาน– เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลบักรงุเทพฯ 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 5) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่เกาะฮ่องกง (โดยรถไฟความเรว็สงู)...... 
 

 

 

 

 

 

 

...หลงัจากนัน้เดนิเล่นชมววิย่าน วคิตอเรยี ฮารเ์บอร์ จากนัน้น าท่านไปไหว ้เจ้าแม่กวนอมิฮ่องฮ า (Kun Im Temple) เป็น
วดัเจา้แม่กวนอมิที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอมิพระโพธสิตัวแ์ห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปก
ปักรกัษา... 
 
 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว หรือ วดักงัหนัลม เป็นวดัหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรทัธามาเนิ่นนาน 
นมสัการเทพเจา้แชกงซึ่งเป็นเทพเจา้ประจ าวดันี้ และอธษิฐานหมุนกงัหนัแห่งโชคชะตา หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “กงัหนัน าโชค” 
เพื่อหมุนแต่สิง่ดีๆ เขา้มาในชวีติ อาท ิเดนิทางปลอดภยั, สุภาพแขง็แรง อายุยนื, โชคลาภ เงนิทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุน
กงัหนัเสรจ็แล้วต้องตกีลองให้เสียงดงัสนัน่เพื่อความเป็นสริมิงคล...จากนัน้น าท่าน แวะชม ร้านกงัหนั มเีครื่องประดบั
สวยงาม หรอืเสรมิดวงบารม ีมากมายให้ท่านไดเ้ลอืกชม อาทเิชน่ จี้กงัหนั , แหวน, สร้อย, ก าไล ฯลฯ  ซึ่งจะไดร้บัทราบ
ความส าคญัของสิง่ประดบันัน้ๆจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในดา้นนี้โดยตรง 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 6) 
...จากนัน้เชญิท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ย่านจมิซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลก 
ท่านจะไดเ้ลอืกซื้อสนิค้าประเภทต่างๆอย่างเตม็อิม่จุใจ ไม่วา่คุณจะมรีสนิยมแบบไหนหรอืงบประมาณเท่าใดศนูย์การค้า
ชัน้เลศิของฮ่องกงมทีุกสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ ศนูยก์ารคา้ทีก่วา้งขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมหอ้งเสือ้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม
ของดไีซเนอรน์านาชาตชิื่อดงั จากทัว่ทุกมุมโลก อกีทัง้ยงัเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิม่เอมกบัอาหารชัน้เลศิ บรรยากาศหรู
เลอืกอร่อย กบัรา้นอาหารรสเดด็ของฮ่องกง หรอื เลอืกชอ้ปป้ิงที ่โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหล่งรวมสนิคา้ Brand Name ชัน้น า
ที่มีให้เลอืกชมและช้อปมากกว่า700ร้าน อาทิ ESPRIT,EMPORIO ARMANI,GIORGIO,ARMANI,DKNY,MARK&SPENSOR 

ของฝากคุณหนูที ่Toy’s Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 

...หลงัจากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮอ่งกงกลบักรุงเทพฯ 

20.35 น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 779 / 20:35-22:50 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)  
22.50 น.   ถงึท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

---------------------------------------------------------------------------------

---- 

22.45 น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ HX 761 / 22:45-00:45+1 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)  
00.45 น.   ถงึท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สาย
การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณอีื่นๆโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทาง
นัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



 
 
 
 
 

* ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล

กรณอีุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ **คุ้มครองตัง้แต่อายุ 1–75 ปี เท่านัน้** 
หมายเหตุ : กรณีทีลู่กค้าอายุตัง้แต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงนิความคุ้มครองกรณีเสียชวีติและ ค่า
รกัษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึน้ไม่รบัคุม้ครอง ***) 

 ค่าวซ่ีาเขา้เมอืงจนีเป็นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีประเทศจนียกเลกิวซ่ีากรุ๊ป 144 เป็นการชัว่คราว และจะตอ้งใชเ้ฉพาะวซ่ีาจนี
แบบเดีย่วเท่านัน้ในการเขา้เมอืงจนี ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆกต็าม ทางลูกทวัร์จะต้องเป็นผู้เสยีค่าธรรมเนียมวซ่ีา
แบบเดีย่วดว้ยตนเอง(ตามทีส่ถานทูตจนีเรยีกเกบ็) กรณทีีม่วีซ่ีาจนีอยู่แลว้ไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายได)้ 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ช าระพร้อมค่าทวัร)์  
 ภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาคนต่างประเทศ ทีต่อ้งเดนิทางเขา้ประเทศจนี (ในตามโปรแกรมเท่านัน้) 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
▪ ท่านจะตอ้งช าระเงนิค่ามดัจ า จ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืตามวนัทีก่ าหนดให้ หลงัจากทีไ่ดท้ า

การจอง พรอ้มส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายุจนถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

▪ ท่านจะต้องช าระเงนิเตม็จ านวนอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั หรอืตามวนัที่ก าหนดให้ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 



 
 
 
 
 

▪ ราคาทวัร์ขา้งต้นอาจมกีารปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น สายการมกีารขึน้ภาษีน ้ามนัหรอืภาษี สนามบนิ 
ฯลฯ 

▪ เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนื
เงนิทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

▪ เพื่อใหก้ารสัง่ซื้อ และตกลงซื้อขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนินการดงัต่อไปนี้    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชือ่ + นามสกุล ของผูโ้ดยสารทุกคน    
1.2 ค าน าหน้า ชือ่ เชน่ Mr./Mrs./Miss. (กรณทีีม่ ีชือ่ช ัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    
1.3 กรณมีเีดก็ร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายุเดก็นัน้ๆอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมอีายุ
เหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลูกค้าท่านใดมวีซ่ีาจนีอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถอืวา่ท่านใชว้ซ่ีาในเล่มผ่านด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ 
ทวัร์ไม่สามารถยื่นเป็นวซ่ีากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามวีซ่ีาจนีอยู่ในเล่ม พาสปอร์ตอยู่แล้ว กรณีที่มคี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้ทางลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   
2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได้หากยงัไม่ได้มกีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจ
พบความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแล้ว การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะต้องช าระค่าใชจ้่ายในการ
แกไ้ขเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารต้องเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ื้อ จะตอ้ง
เป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บรษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินการใดๆ แทนท่านได้
ทัง้สิน้ 

3.) กรณทีีท่่านไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดต้กลงรบัทราบเงื่อนไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษิัทฯ เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยหากเกดิความเสียหายใดๆ ขึน้ บรษิัทฯ ไม่ต้องรบัผดิชอบใดๆ  
ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

▪ เมื่อท าการช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืยอดเตม็แลว้ กรณทีีท่่านไม่สามารถเดนิทางไดไ้ม่วา่จะกรณใีดๆ กต็ามไม่สามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกดิขึน้ อาทเิชน่ค่าวซ่ีา , ค่าการนัตหี้องพกั 
หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีต่ามจรงิ 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าตัว๋เตม็ราคา 
▪ กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี  
▪ เมื่อท่านไดต้กลงช าระเงนิไม่วา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ  

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหต ุ: เง่ือนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



 
 
 
 
 

1. ส าหรบัท่านที่ประสงคจ์ะระบุทีน่ัง่ (เลอืกที่นัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที่ เคาร์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และ
ช าระค่าระบุทีน่ัง่ดว้ยตนเอง 
2. การท่องเที่ยวประเทศจนีนัน้จะต้องมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว คอื
รา้นหยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัร์
เพิม่ และ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขัน้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอย่าเพิง่คอนเฟิรม์ลางาน   

4. เนื่องจากการท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวน 
สทิธิ ์ท่านไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้น และ 
จะไม่ 
สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก
และเข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้า
ใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิหรอืเจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไป
ได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านใหเ้รยีบร้อยก่อนออกเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิต่อกรมการ
กงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจ้ง
มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทัเรยีบร้อยแล้ว 
กรณทีีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก
เดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส าคัญ 

6. ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป - กลบัพร้อมกนั หาก
ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 

7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้แต่ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อย่างทีด่สีุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัได้ด าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋รฟัีนได้ หมายถงึ เรยีกเงนิ
คนืไดบ้างส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
9. ข้อมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้
หอ้งพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อาจอยู่คนละชัน้ คนละอาคารกนั ซึ่งขึน้อยู่กบัระบบการจดัการของโรงแรม 



 
 
 
 
 

10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้
ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ 
ภยัธรรมชาติ วาตภัย อคัคภียั หรอืไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทาง
บรษิทั) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

11. กรณีทีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั ทัง้ๆ ที่สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคง
ใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้วบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืง
หา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษทัฯ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

- เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
- กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน 
การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
- มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 



 
 
 
 
 

- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด 

 
 
 


