
 
HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัง้เกาะ70-80%  
โปรโมช ัน่เทีย่วครบสุดคุม้ กระเชา้นองปิง 360 องศา ไหวพ้ระใหญเ่กาะลนัเตาชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กทเอา้เลท  

หาดรพีลสัเบย ์ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชมววิทีว่คิตอเรยีพคี ขอความรกั วดัหวงัตา้เซีย่น  วดัแชกงหมวิ หรอื

ขอพรแกปี้ชงที ่วดักงัหนั ชอ้ปป้ิง ถนนนาธาน Avenue of Stars  และ Symphony of Light 

สดุคุม้ พกัในฮอ่งกง 2คนื 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

16 – 18  มถินุายน 61 13,881  

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000บาท 
(*อายไุมเ่กนิ 2ปี) 

 

4,500 20 

30 มถินุายน – 2 กรกฏาคม  61 13,881 4,500  19 

7 - 9 กรกฎาคม 61  14,881 4,500 20 

28 - 30 กรกฎาคม 61  17,881 4,500 20 

 

วนัแรก    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ฮอ่งกง – รพีลสัเบย-์ขอพรเจา้แมก่วนอมิ-วคิตอเรยีพคี 
– ช๊อปป้ิงเลดี ้มารเ์ก็ต - OPEN-TOP BUS                                                           /เย็น 

05.30น.คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  ช ัน้4  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์M  ชัน้ 4  

   ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน์ (CX) เจา้หนา้ที ่  
 ของ บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่น   

08.15น. ลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกงโดยเทีย่วบนิที ่ CX616 (รบัประทานอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่งพรอ้มเพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ย

จอทวีสีว่นตวั) 
12.10น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน  Chek Lap Kok  ประเทศฮ่องกง หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พบกนัทีจ่ดุนดัพบ  EXIT 

B จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพาน
ชงิหมา่   ซ ึง่มคีวามสงูถงึ206เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอันดบั



สะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอันดบั 2ของโลก และในปัจจุบัน  อยู่ทีอ่ันดบั 7ของโลก จากนัน้นําทา่นขึน้สู่

เขา VICTORIA PEAK หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมเป็นจุดชมววิทีค่ณุจะตอ้งทึง่กบัความสวยงาม  นําทา่น

เดนิทางไป วคิตอเรยีพคี(แตไ่ม่ไดข้ ึน้สูจุ่ดชมววิสงูสดุ  Peak นะคะ)   นําชมทวิทศันโ์ดยรอบของ เมอืงฮ่องกง  อยู่
เหนือระดบัน้ําทะเล 554เมตร เป็นย่านทีพ่ักอาศยัหรูหราทีส่ดุบนเกาะฮ่องกง ทา่นจะมองเห็นทวิทศันข์องฮ่องกง

โดยรอบแบบ 360องศา ชมทวิทศันโ์ดยรอบของเมอืง อ่าว หมู่เกาะทะเลจนีใต ้ฝ่ังเกาลนู รวมถงึเนนิเขาทีส่วยงาม 
นําทา่นสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทนเ์สีย้วแห่งนี้สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ และยังใชเ้ป็นฉากในการถา่ย
ทําภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีูปปั้นของเจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่วซึง่ทําหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมง  โดด

เดน่อยู่ทา่มกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้า่นนมัสการขอพรจากเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภ
เพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายุซ ึง่เชือ่กนัว่าขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายุเพิม่ข ึน้  3 ปี จากนัน้ นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้
ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮ่องกง  เลดี้  มารเ์ก็ต  

สาํหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า , เครือ่งประดบั , 
ของเลน่, เครือ่งสาํอางและของแตง่บา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยตา่งๆเปิด

ตัง้แตเ่ทีย่งวันไปจนถงึเทีย่งคนื 
 พเิศษสดุๆ นําทา่นน่ังรถ 2 ชัน้ open air เพือ่ชมเมอืงบนถนนนาธาน ทา่น

จะไดส้มัผัสบรรยากาศโดยรอบ  ๆเมอืงและถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั OPEN-

TOP BUS ใชเ้วลา (ประมาณ 30 นาท)ี 
ค า่       รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีดูส ์หลยีูหมุน่   

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่อง วดัแซงเก็นหมวิ-วดัหวงัตา้เซยีน- สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ-น ัง่กระเชา้นองปิง-ชอ้ปป้ิงซติ ี้

เกท เอาทเ์ลท -Avenue of Stare & Symphony of light                               เชา้/เทีย่ง  
เชา้  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า,โจก๊)  

          นําทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวัดทีข่ ึน้ชือ่อย่างมาก ทีเ่กาะฮ่องกง วัดแห่งนี้
เรารูจ้ักกนัดใีนนาม วดักงัหนั วัดนี้ม ีกงัหันทองแดงทีเ่ชือ่กนัว่าถา้หมุน 3 รอบจะขบั
ไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและนําแตส่ ิง่ดีๆ  มาให  ้ จากนัน้  นําทา่นไปชม โรงงานจวิเวลลี ่ TSL  

เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลลีท่ีไ่ดร้ับรางวัลออกแบบดเีดน่ 
3 ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหัน แชกงหมวิ นําโชคทีไ่ดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด เพือ่

ตดิตวัเป็นสริมิงคล ตอ่ดว้ยชม ชมโรงงานหยก   ชมวธิกีารเลอืกซือ้และด ูหยกแท ้
หรอืหยกเทยีม  
นําทา่น วดั ซกิ ซกิ หยวน หวอ่งไทซนิ  หรอืคนไทยรูจ้ักในนาม วดัหวงัตา้

เซยีนเป็นวัดทีม่อีายุกว่าครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่ักอาศยัของการเคหะ  
ตวัวัดมคีวามงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ วัดทีช่าวฮ่องกงเชือ่ว่ามี

ความศกัดิส์ทิธิแ์ละความเชือ่ทางศาสนาถงึ 3ศาสนา  ไดแ้ก ่เตา๋ พุทธ และขงจื๊อ 
วัดแห่งนี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธใินการ  ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอื
เป็นพเิศษจากบรรดาคนป่วย พบกบัเหลา่บรรดาผูค้นชาว ฮ่องกง ทีนํ่า ธูปและสม้ 

มาสกัการะเพือ่ขอพรตา่งๆ    

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! หา่นยา่งฮอ่งกง 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็นสองเทา่ของเกาะฮ่องกง ใหท้า่น

นําทา่นน่ังกระเชา้  Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุในโลก  ทา่นจะไดช้มทวิทศัน์
รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมู่บา้นนองปิ
งบนพืน้ที ่1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน้ําทะเล 371 เมตร อสิระใหท้า่นนมัสการพระใหญ่

วัดโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา(ในกรณีกระเชา้นองปิงมกีารปิดปรับปรุง 
จะเปลีย่นเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิงแทน) จากนัน้กลบัมาอสิระชอ๊ปป้ิง ทีห่า้ง 

Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศยัทัง้เสือ้ผา้แบรนดช์ัน้นํา
มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทัง้เครือ่งประดบั เสือ้ผา้เด็ก รองเทา้กฬีา  และของตกแตง่

บา้น  สนิคา้ลดพเิศษ  รวมทัง้บรเิวณ  ชัน้ 1 ยังเป็น  Fast Food ชือ่ดงัอย่าง  Mc 
Donald’s ,KFC และอืน่ๆอกีมากมาย ชัน้ใตด้นิยังม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืก

ซือ้เลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร    ขนม  อุปกรณ์  ขา้วของเครือ่งใช ้  และ  สนิคา้อกี
มากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรับประทาน
มากถงึ 17รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลศิ ชัน้บนสดุของหา้งยังมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋ห ้

น่ังจบิน่ังพักใหห้ายเหนื่อย 
อสิระทา่นรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่Avenue of Stars หรอืถนนฮอลลวีูดเชญิทา่นอสิระถา่ยภาพ

และร่วมประทบัฝ่ามอืกบัศลิปินดาราฮอลลวีูดทีท่า่นชืน่ชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิ
อ่าววคิตอเรยี ไม่ว่าจะเป็น แองเจลน่ีา โจลี ่หรอื บรู๊ซล ีเป็นตน้  ..จากนัน้นําทา่นชม 

การแสดง แสง ส ีเสยีง สดุอลงัการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15
นาท ีทีท่า่นจะตืน่ตลงึกบัความสวยงามและยิง่ใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผนืน้ํา

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0


ทะเลของอ่าววคิตอเรยี สดุประทบัใจ 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel / Regal Riverside Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม   อสิระทอ่งเทีย่ว และ ช็อปป้ิง เองตามอธัยาศยั  
                ทา่อากาศยานฮอ่งกง- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                                                         
            
 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วตามอัธยาศยั ไม่รวมคา่รถ 

 อสิระรบัประทานอาหารเชา้เทีย่งและเย็นตามอธัยาศยั 
 

 ย่านชอ็ปป้ิงทีแ่นะนํา  
 ถนนนาธาน อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆระดบัโลก

กว่า 700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , 

Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ DFS Galleria  เชน่
Burberry, Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton , Chole ฯลฯใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง  ณ.

ตกึโอเชีย่นเทอรม์นิอล  ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิ G2000, U2, Mark & Spencer, 
Giordano, Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปป้ิงอย่างบนถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย(Tsim Sha Tsui) ซ ึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิง
ทีส่าํคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของฮ่องกง และยังเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชัน้นํา แหลง่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

เครือ่งอเิล็คทรอนคิส ์  
 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นสูส่นามบนิ       
22.25 น นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่  CX 709 

00.15 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  โดยสวัสดภิาพ... พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื.... 

 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุ: อัตราคา่บรกิารนี้เป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร เนื่องมาจากราคา
ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษี เซอรช์ารท์น้ํามันสายการบนิปรับขึน้ และ/หรอื อัตราแลกเปลีย่นปรับขึน้ รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาตัว๋กรุ๊ป

โปรโมชัน่จากสายการบนิ เพราะฉะนัน้ทีน่ั่งและราคามจํีานวนจํากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด
โดยสายการบนิภายในประเทศกรุณาแจง้บรัษัทกอ่นทําการจอง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้  

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ ***  
ลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัชัน้ประหยัด และคา่ภาษีน้ํามัน สายการบนิตามทีร่ะบุ 
2. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ( 2ทา่นตอ่หอ้ง ) กรณีพัก3ทา่นตอ่หอ้งจัดเป็นหอ้ง TRP หรอืเสรมิเตยีง 

3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮ่องกง  
4. คา่ประกนัอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 
5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบุรายการ  

7. คา่มัคคเุทศก ์ไทย ฮ่องกง   
อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
3. คา่ธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 150 เหรยีญฮอ่งกง/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ 

6. ราคาทวัรช์าวตา่งชาต ิเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ (ไม่รวมคา่วซีา่สาํหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททวัร์
ไม่สามารถแทรกแซงได)้ 

 
 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น   และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 

กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

 
 
 

การยกเลกิ 



เนื่องจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้าํระมัดจํากบัสายการบนิแลว้  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา
หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 

  
หมายเหต ุ

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืว่าทา่นยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อุบัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืว่าผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้่ายทีท่า่นไดจ้่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระ
แบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ัดไดช้าํระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแห่งแบบชาํระ

เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่

ลกูคา้ แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้  ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่า
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  

7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
8) ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


