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วนัแรกของการเดินทาง...

06.00 น. คณะพรอ้มที่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำต ิสวุรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ 

เคำนเ์ตอร ์C ประตหูมำยเลข 2 สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทำงสู ่เกาะฮ่องกง เท่ียวบินท่ี TG 600 พรอ้มรบับริกำรจำกมคัคเุทศกข์องบริษทั

ตลอดจนเจำ้หนำ้ท่ีจำกกำรบินไทย ใหท้ำ่นไดม้เีวลำพกัผอ่นรำว 3 ช.ม.

11.45 น. เดนิทำงถึงสนำมบิน เช็คแล็บกอ๊ก เป็นสนำมบินหรือทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิขตบริหำร

พิเศษฮอ่งกงสำธำรณรฐัประชำชนจีน

กลำงวนั รบัรองทำ่นรบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร



นองปิง 360 น าทำ่นขึน้กระเชำ้ชมทิวทศันเ์ทือกเขำ ทะเลสีครำมท่ีงดงำม และหมูบ่ำ้นวฒันธรรมนองปิง

ของเกำะลนัตำ ไหวพ้ระใหญ่ท่ีโดง่ดงั ณ อำรำมโปหลิน บนยอดเขำจะมีรำ้นคำ้นำ่รกัมำกมำย ใหท้่ำนเลือกซ้ือ

ของฝำกของท่ีระลึก จำกนัน้ใหท้ำ่นแวะชอ้ปป้ิงแบบจใุจท่ี ซิต้ีเกท เอา้ทเ์ลท CITYGATE OUTLETS ศนูยร์วม

สินคำ้สไตลพ์รีเมยีม หรหูรำทัง้แบรนดด์งัระดบัโลกและแบรนดฮ์อ่งกง ใหท้ำ่นเพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือ

สินคำ้รำคำพิเศษตลอดทัง้ปี เชน่ จิออรด์ำโน่ เอำ้ทเ์ลท อำดดิำส เอำ้ทเ์ลท หรือ คลำรก์ เอำ้ทเ์ลท

NGONG PING 



ร่วมสมัผสัควำมตระกำรตำไปกบั THE SYMPHOLY OF LIGHTS แสง สี เสียง อลงักำรท่ีสดุในโลก



ท่ีพกั “SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL” หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพ่ือรบัรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ

ม้ือค ่า บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



เชา้... บริการอาหารดว้ย “ต่ิมซ า” การรับประทาน

ต่ิมซ าจึงเรียกวา่ "หย าฉา" ซึ่ งมีความหมายวา่ 

"การดื่ มชา" โดยผูค้น มักจะรับประทานต่ิมซ าเป็น

อาหารม้ือสายหรือ

มื้อกลางวัน ในหมูค่รอบครัว และเพื่ อนร่วมงาน...

วนัที่สองของกำรเดนิทำง ... ซึมซับอิ่มเอมกบัประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนของฮ่องกง 



REPLUSE BAY

ชำยหำดที่สวยที่สดุแห่งหนึง่ของเกำะฮอ่งกง ที่เที่ยวยอดนยิมที่ทำ่นจะตอ้งไมพ่ลำดกำรเช็คอิน ชมวดั TIN HUA นมสักำรเจำ้

แมก่วนอิม และเจำ้แมท่บัทิมที่ค ุม้ครองชำวประมงนำนนบัรอ้ยปีประทบัอยำ่งโดดเดน่ทำ่มกลำงสวนสวยที่ทอดตวัยำวสู่

ชำยหำด และนมสักำรเทพเจำ้ไฉ่ซิงเอ๊ียะ เทพเจำ้แห่งโชคลำภ ภำยในวดัเดยีวกนั เคล็ดเล็กๆ นอ้ยๆ ของควำมร ำ่รวยใหท้ำ่น

ใชม้อืลบูที่เครำรปูป้ันลงมำจนถึงถงุใสเ่งนิของทำ่น แลว้ก ำมำใสก่ระเป๋ำตวัเอง จำกนัน้เดนิวนเป็นวงกลม เพ่ือขบัไลส่ิ่งไมด่ี

จำกตวั จำกนัน้เดนิขำ้มสะพำนอำยยุนืเพื่อเป็นสริิมงคลแกต่วั



SKY100
จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในฮอ่งกง ตกึ INTERNATIONAL 

COMMERCE CENTER ชัน้ท่ี 100 ชมวิวพำโนรำมำ่ของ

อ่ำววิคตอเรียท่ีควำมสงู 393 ม. จำกระดบัน ำ้ทะเลปำน

กลำง ตดิสถิตติกึท่ีสงูท่ีสดุอนัดบั 4 ของโลก ถ่ำยรปูกบั

มมุยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ แสง สี 

เสียง ท่ีแสดงประวตัเิกำะฮ่องกงไวอ้ยำ่งสวยงำม จำกนัน้

ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงท่ีโรงงำนจิวเวอร่ี ชมควำมงำมของเคร่ือง

เพชร เคร่ืองประดบัท่ีมมีลูคำ่และหรหูรำ

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



CHE KUNG
วดัแชกงหมิว วดัยอดนยิมของชำวฮ่องกงที่ตอ้งมำกรำบไหวข้อพร

ท่ีนีท่ำ่นจะไดพ้บรปูป้ันแชกงใหญ่ ท่ีมตี ำนำนเลำ่ขำนกันว่ำ ครัง้หนึง่มี

กลุม่โจรจะปลน้สะดมหมูบ่ำ้น SHA TIN ระหวำ่งนัน้สตรีในหมูบ่ำ้นไดพ้บ

ชำยชรำทำ่นหนึง่แนะน ำใหเ้หลำ่ชำวบำ้นพบักระดำษเป็นรปูกงัหันใหไ้ด ้

มำกท่ีสดุ แลว้เสียบไวห้นำ้หมูบ่ำ้น ปรำกฏว่ำกลุม่โจรสลัดกลบัเดินผำ่น

หมูบ่ำ้นนัน้ไป โดยไมม่กีำรปลน้เกิดขึน้ ชำวบำ้นจึงเชื่อกันว่ำ ชำยชรำ

ทำ่นนัน้ คือ นำยพลแชกง อดตีนกัรบผูป้กป้องกษตัริยอ์งคส์ดุทำ้ยแห่ง

รำชวงศซ่์ง ชำวบำ้นจึงร่วมใจสรำ้งวดักงัหันขึน้ เพ่ือระลึกถึงท่ำนแชกง



ค ่า บริการอาหาร ณ หมูบ่า้นชาวประมง ลียุนมุน

บริการทา่นดว้ย กุง้ลวก, เป๋าอือน่ึง, กัง้ทอดกระเทยีมพริกไทย

, กุง้มังกรผัดขิงตน้หอม, ปูผัดพริกไทยด า, หอยงวงชา้ง, 

ปลาหมึกผัดขึ้นฉา่ย, หอยเชลล์ญ่ีปุ่นน่ึงกระเทียมวุน้เสน้,

ผัดผักตามฤดูกาล



SHOPPING NATHAN ROAD

อำจคลำ้ยไชนำ่ทำวน ์เยำวรำชบำ้นเรำ หำกกลำ่วถึง

สินคำ้ในย่ำนนีก็้นบัว่ำมมีำกมำยทัง้สินคำ้ทอ้งถ่ินและ

แบรนดเ์นมท่ีแขง่ขนักนัลดรำคำสดุฤทธ์ิ ทำ่นจะ

สนกุสนำนเพลินเพลินทัง้ 3 ยำ่นนี ้จนลืมเวลำ

ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงย่ำนดงัจิมชำซยุ TSIM SHA TSUI

มง่กก๊ MONG KOK และเลดี้ มำรเ์ก็ต LADIES’ MARKET

สวรรคข์องเหลำ่นกัชอ้ป ตวัยง คึกคกั 

และคลำดคล ำ่ไปดว้ยผูค้นยำมค ำ่คืน 



ท่ีพกั “SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL” หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพ่ือรบัรองท่านในทุกค ่าคืนอันแสนพิเศษ



DISNEYLAND

กำรผจญภยั เวทยม์นต ์และผองเพื่อนตวักำรต์นูดงัระดบัโลกรอคณุอยู ่สถำนที่แห่งกำร

เตมิแตม้จินตนำกำรใหช้ดัเจนไรท้ี่สิ้นสดุ สำมำรถเนรมติชวิีตใหค้ณุไดร้ับสมัผสัจำกตวั

กำรต์นูที่คณุชืน่ชอบ อำทิ มกิกี้เมำทพ์ระเอกรุ่นเกำ๋, สำวงำมผวิขำวรำวหิมะ ผมด ำดจุ

กำน ำ้ หรือ สโนวไ์วท,์ เจมส–์ไมคแ์ละผองเพื่อนสตัวป์ระหลำดจำก MONSTER INC.

ณ ที่แห่งนี ้ควำมสนกุสนำน ควำมสขุ และเสียงหวัเรำะจะยงัคงอยู่ตลอดกำล

วนัท่ีสามของการเดินทาง...บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



...สมควรแกเ่วลา... น าท่านเดินทางส ู ่“สนามบินเช็คแล็บกอ๊ก ”

19.05 น. เดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย ดว้ยเท่ียวบิน TG 639 พรอ้มรบักำรบริกำรอำหำร

และเคร่ืองดืม่จำกพนกังำนตอ้นรบัของสำยกำรบินไทย

20.45 น. เพียงชัว่ครู่บินลงสูภ่ำคพ้ืนสนำมบินสวุรรณภมิู พรอ้มกบัควำมรูส้ึกสดุแสนพิเศษ 

และประทบัใจกบักำรทอ่งเท่ียวท่ีทำงลีลำวดตีัง้ใจมอบให้



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
10,400.-
7,000.-

47,900.-
46,900.-
45,900.-
44,900.-
10,400.-
7,000.-

48,900.-
47900.-
46,900.-
45,900.-
10,400.-
7,000.-

**อตัราค่าบรกิาร ส่าหรบัจ่านวนผูเ้ดินทางตามที ก่าหนด 
หากมีจ่านวนไม่ครบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มค่าบรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ มท่านละ 5,000.-**

อัตราคา่บริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม) 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

479
469
459
449
375
409

479
469
459
449
375
409

คะแนนสะสมสา่หรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%





หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปทา่งาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มผู้ีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อื นทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตัว๋
เครื องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไมอ่นุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช่าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือ
การปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากที สดุ

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่าน
สามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที มีเหตุล่าชา้หรอืเหตอุื นใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท่าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี สดุภายใตล้ักษณะ
ต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจดัใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดนิทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


