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HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัง้เกาะ70-80%  

โปรโมชัน่เที่ยวครบสดุคุม้ กระเชา้นองปิง 360 องศา ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา 

ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกทเอา้เลท หาดรพีลสัเบย ์ขอพรเจา้แม่กวนอมิ ชมวิวที่วิคตอเรยีพคี 

ขอความรกั วดัหวงัตา้เซ่ียน  วดัแชกงหมิว หรอืขอพรแกปี้ชงที่ วดักงัหนั วดั

หม่านโหมว  ชอ้ปป้ิง คลอสเบยเ์วย ์ถนนนาธาน  

Avenue of Stars  และ Symphony of Light 

สดุคุม้ มีไกด ์รถ พาเที่ยวครบทกุวนั อาหาร 7ม้ือ พกัในฮอ่งกง 2 คนื 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก  พกัเดี่ยวเพิม่ ที่นัง่ 

10-12 มิถนุายน 61 15,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

*Infant 

7,000บาท 

(*อายไุม่เกนิ 

2ปี) 

4,500 20 

17-19 มิถนุายน 61 16,888 4,500 19 

24-26 มิถนุายน 61     16,888 4,500 20 

8-10 กรกฎาคม 61 17,888 4,500 20 

15-17 กรกฎาคม 61  16,888 4,500 20 

24-26 กรกฎาคม 61  16,888 4,500 20 

 

วนัแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ    ฮอ่งกง – สกัการะพระใหญ่วดัโป่หลนิ –นัง่กระเชา้นองปิง - 

ชอ้ปป้ิงซิตี้ เกท เอาทเ์ลท                                                     เที่ยง /เยน็ 

03.30น.คณะพรอ้มกนั  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ชัน้4  ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์M  ช ัน้ 4  

   ทางเขา้ประตู 7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ สายการบนิคาเธ่ย ์ แปซฟิิค แอรไ์ลน์ (CX) เจา้หนา้ที่   

 ของ บรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแด่ท่าน   

06.40น.ลดัฟ้าสู่เกาะฮอ่งกงโดยเที่ยวบนิที่ CX616 (รบัประทานอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง

พรอ้มเพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

10.25น.เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮ่องกง หลงัผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร พบกนัที่จุดนดัพบ EXIT B จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เกาะ

ฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า  ซึง่มคีวามสูงถงึ206เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอนัดบัสะพานแขวนที่

มช่ีวงกลางยาวทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2ของโลก และในปจัจบุนั  อยู่ทีอ่นัดบั 7ของโลก น าท่านเดนิทางสู่ เกาะลนัเตา ซึง่มี

ขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง ใหท่้านน าท่านนัง่กระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดช้ม

ทวิทศันร์อบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปตัยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์

เหนือระดบัน า้ทะเล 371 เมตร อสิระใหท่้านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นิยม

เรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา(ในกรณีกระเชา้นองปิงมกีารปิดปรบัปรุง จะเปลีย่นเป็นนัง่รถ

โดยสารของทางนองปิงแทน) 

 เที่ยง      รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

 บ่าย จากนัน้กลบัมาอสิระชอ๊ปป้ิง ทีห่า้ง Citygate Outlet Mall ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ตาม

http://www.hongkongfanclub.com/index.php?topic=22.0
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อธัยาศยัท ัง้เสื้อผา้แบรนดช์ ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมท ัง้เครื่องประดบั เสื้อผา้เดก็ รองเทา้กีฬา และของตกแต่ง

บา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมท ัง้บรเิวณ ช ัน้ 1 ยงัเป็น Fast Food ชื่อดงัอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอืน่ๆอกีมากมาย 

ช ัน้ใตด้นิยงัม ีSupermarket มรีายการใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ ์ขา้วของเครื่องใช ้และ 

สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาตมิากมายใหเ้ลอืกรบัประทานมากถงึ 17รา้นคา้รวมท ัง้

อาหารไทยรสเลศิ ช ัน้บนสุดของหา้งยงัมรีา้นกาแฟสุดเกใ๋หน้ ัง่จบินัง่พกัใหห้ายเหน่ือย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 :น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที่สอง วดัหวงัตา้เซียน วดัแซกงหมิว ชอ้ปป้ิงนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light   

                                                                                                           

 เชา้/เที่ยง / เยน็ 

เชา้  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (ติ่มซ า,โจก๊)  

          น าท่าน วดั ซกิ ซิก หยวน หว่องไทซนิ หรอืคนไทยรูจ้กัในนาม วดัหวงัตา้เซยีน 

เป็นวดัทีม่อีายุกว่าครึ่งศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพ่กัอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมี

ความงดงามดว้ยอาคารทีต่กแต่งแบบจนีโบราณ วดัทีช่าวฮ่องกงเชื่อว่ามคีวาม

ศกัดิ์สทิธ์ิและความเชื่อทางศาสนาถงึ 3ศาสนา ไดแ้ก่ เตา๋ พทุธ และขงจือ๊ วดัแห่งน้ี

ขึ้นชื่อดา้นอทิธิฤทธิในการ ดูแลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ จงึไดร้บัการนบัถอืเป็นพเิศษจาก

บรรดาคนป่วย พบกบัเหลา่บรรดาผูค้นชาว ฮ่องกง ทีน่ า ธูปและสม้ มาสกัการะเพือ่

ขอพรต่างๆ   จากนัน้น าท่านเดนิทางไป วดัแชกงหมิว เป็นวดัทีข่ึ้นชือ่อย่างมาก ที่

เกาะฮ่องกง วดัแห่งน้ีเรารูจ้กักนัดใีนนาม วดักงัหนั วดัน้ีม ี กงัหนัทองแดงทีเ่ชื่อกนั

ว่าถา้หมนุ 3รอบจะขบัไลส่ิง่ช ัว่รา้ยและน าแต่สิง่ดีๆ  มาให ้ จากนัน้น าท่านไปชม 

โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยีย่มชมสาธิตวธิีเลอืกซื้อเพชรและชมการผลติจวิเวลรี่ทีไ่ดร้บัรางวลัออกแบบดเีด่น 3ปีซอ้น และ

เลอืกซื้อกงัหนั แชกงหมวิ น าโชคทีไ่ดท้  าการปลกุเสกมาจากวดั เพือ่ตดิตวัเป็นสริมิงคลต่อดว้ยชม ชมโรงงานหยก  

ชมวธิีการเลอืกซื้อและดู หยกแทห้รอืหยกเทยีม  

เที่ยง      รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศยั อาทเิช่น ชอ้ปป้ิงที ่Ocean Terminal และ Harbour City กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัต่างๆระดบัโลกกว่า 700 รา้นคา้ เช่น Amani, Prada , 
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Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเดก็เลน่ทีห่า้ง 

Toy r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ DFS Galleria  เช่นBurberry, 

Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton , Chole ฯลฯใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิง ณ.ตกึโอเช่ียน

เทอรม์ินอล ชอ้ปป้ิงคอมเพลก็ซแ์ละรา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาท ิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, 

Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปป้ิงอย่างบนถนนนาธาน ย่านจมิซาจุ่ย(Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีส่  าคญั

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของฮ่องกง และยงัเป็นทีต่ ัง้ของโรงแรมช ัน้น า แหลง่รวบรวมสนิคา้แฟช ัน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่อง

อเิลค็ทรอนิคส ์  น าท่านเดนิทางต่อสู่ Avenue of Stars หรอื ถนนฮอลลวูีด เชญิท่านอสิระถ่ายภาพและร่วมประทบั

ฝ่ามอืกบัศิลปินดาราฮอลลวูีดทีท่่านชื่นชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิอ่าววคิตอเรยี ไม่ว่าจะเป็น แองเจลน่ีา โจลี ่หรอื บรูซ๊

ล ีเป็นตน้  ..จากนัน้น าท่านชม การแสดง แสง ส ีเสยีง สุดอลงัการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 นาท ี

ทีท่่านจะตื่นตลงึกบัความสวยงามและยิง่ใหญ่ ผ่านม่านการแสดงบนผนืน า้ทะเลของอ่าววคิตอเรยี สุดประทบัใจ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 :น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Panda Hotel / Regal Riverside Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที่สาม วคิตอเรยีพคี หาดรีพลสัเบย ์ ขอพรเจา้แม่กวนอมิ วดัหม่านโหมว  causeway bay     

 ท่าอากาศยานฮอ่งกง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                          เชา้,เที่ยง,เย็น                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณภตัตาคาร(ติ่มซ า,โจก๊)   

น าท่านเดนิทางไป วคิตอเรยีพคี(แต่ไม่ไดข้ึ้นสู่จดุชมววิสูงสุด Peak นะคะ)   

น าชมทวิทศันโ์ดยรอบของเมอืงฮ่องกง อยู่เหนือระดบัน า้ทะเล554เมตร เป็น

ย่านทีพ่กัอาศยัหรูหราทีสุ่ดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเหน็ทวิทศันข์องฮ่องกง

โดยรอบแบบ 360องศา ชมทวิทศันโ์ดยรอบของเมอืง อ่าว หมู่เกาะทะเลจนีใต ้

ฝัง่เกาลูน รวมถงึเนินเขาทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หาดรพีลสัเบย(์Repulse Bay) ชมชายหาดน ้าตื้น หาดรี

พลัสเ์บย.์.ชายหาดทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างสูง ส าหรบัชาวฮ่องกงและนกัท่องเทีย่ว บางส่วนของชายหาดแห่งน้ีถูกน า

ทรายมาถม เพือ่ใหเ้ป็นชายหาดทีดู่สวยงาม เป็นรูปจนัทรเ์สี้ยวสวยทสุีดแห่งหน่ึง และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร ์ ไปหลายเรื่อง มรูีปปัน้ของ เจา้แม่กวนอมิและเจา้แม่ทนิโห่ว ท าหนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเด่น

อยู่ ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสู่ชายหาด ใหท่้านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แห่งโชคลาภเพือ่

เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานต่ออายุซึง่เชื่อกนัว่าขา้มหน่ึงคร ัง้จะมอีายุเพิม่ขึ้น 3ปี  
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เที่ยง      รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางไป วดัหม่านโหมว(Man Mo Temple) ส าหรบัสกัการะบูชา

เทพเหวนิชางตี้จวนิ(Man) เทพแห่งตวัอกัษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และเทพเจา้กวน

อู(Mo) เทพแห่งสงครามเป็นเทพดา้นบู ้ เป็นทีนิ่ยมของนกัเรยีน นกัศึกษา ซึง่

นิยมกนัมาต ัง้แต่ในอดตีทีผู่ต้อ้งการสอบจอหงวนมกัจะมากราบไหวข้อพรกนั 

วดัหม่านโหมว ที่ย่านSheungWan จะเก่าแก่ทีสุ่ดของวดับนเกาะ

ฮ่องกง  จากนัน้ น าท่านสู ่Causeway Bayแหลง่ชอ๊ปป้ิง เปรยีบไดก้บัสยาม

ของเมอืงไทย และย่านน้ียงัเป็นสถานทีท่ีฮ่ปิทีสุ่ด ของวยัรุ่นฮองกง  หา้งส าคญัๆของย่าน Causeway Bay นัน้ผมขอ 

ยกใหก้บั 3 หา้งน้ีทีไ่ม่ควรพลาด ไดแ้ก่ หา้ง Time Squares จดุสญัลกัษณข์องย่าน Causeway Bay ทีเ่ป็นแหลง่

รวมแบรนดเ์นม ของแต่งตวั เครื่องประดบัและ รา้นอาหารมากมายในตกึทีสู่งถงึ 16ช ัน้ หา้งSOGO ทีร่วบรวมสนิคา้

จากประเทศญีปุ่่ นมากมายและหา้ง Hysan Place ทีม่ที ัง้ Apple Store สุดหรูแห่งที่ 2 ของฮ่องกง สมควรแก่เวลา 

น าท่านสู่สนามบนิ       

19.50 น น าทกุท่านเหนิฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่    CX 703 

21.45 น. เดนิทางกลบัถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ   โดยสวสัดภิาพ... พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื.... 

 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบรกิารนี้ เป็นขอ้เสนอ เบื้องตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร เนื่องมาจากราคาตัว๋

เครื่องบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึ้น และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึ้น รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาตัว๋กรุป๊โปรโมชัน่

จากสายการบนิ เพราะฉะนัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัต่อหนึ่งเทีย่วบนิ และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบนิ

ภายในประเทศกรุณาแจง้บรษัทัก่อนท าการจอง  

*** ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้  

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น *** ป 

ลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไปกลบัช ัน้ประหยดั และค่าภาษนี า้มนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ
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2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 คืน ( 2ทา่นต่อหอ้ง ) กรณีพกั3ท่านต่อหอ้งจดัเป็นหอ้ง TRP หรอืเสรมิเตยีง 

3. ค่าภาษสีนามบนิไทย ฮ่องกง  

4. ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษิทัประกนัภยัทีบ่รษิทัใชบ้รกิาร 

5. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบรุายการ  

7. ค่ามคัคเุทศก ์ไทย ฮ่องกง   

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกนิ  20 กิโลกรมั 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

3. ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

4. ภาษมีลูค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ วนัละ 50 เหรยีญฮ่องกงต่อคน คิด 3วนั 150 เหรยีญฮ่องกง ส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 100 บาท

ต่อคนต่อวนั รวม3วนั 300บาท 

6. ราคาทวัรช์าวต่างชาต ิเรยีกเก็บค่าทวัรเ์พิม่ (ไม่รวมค่าวซี่าส าหรบัต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้  าเนนิการยืน่วซี่าเอง บรษิทัทวัรไ์ม่สามารถ

แทรกแซงได)้ 

 

 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน  และ ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิ

ค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนงัสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให ้

บรษิทัมฉิะนัน้ทางบริษทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** กรุณาส่งพรอ้ม

พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื 

 

 

 

การยกเลกิ 

เนื่องจากกรุป๊ทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครื่องบนิแบบโปรโมชัน่ บรษิทัฯไดช้ าระมดัจ ากบัสายการบนิแลว้  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์

ท ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 
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หมายเหต ุ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ท่าน

ช าระเงนิค่าจอง และหรอื ค่าทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย  7 วนัก่อนการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กิดจากสายการบนิ การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและ

อืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่าง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรบัขึ้นจากภาษเีชื้อเพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจน

การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตวัหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ผูจ้ดัถอืวา่ผูท้่องเทีย่วสละสทิธิ์และจะ

ไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น เนื่องจากค่าใชจ่้ายทีท่่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบยนืยนัการใช ้

บรกิารแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายท ัง้หมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั

ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ

ใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ ๆ  

7) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้  าไวส้  าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่ได ้

ครอบคลมุถงึ สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทัได ้และทางบรษิทัถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบั

ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัร ์  (ท่านสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป)  

7) มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่าน ัน้  

8) ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนั

เนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


