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HCX14 ทัวร์ฮ่องกง SUMMER SALE 3วัน2คืน  

CODE:HCX14 ทัวร์ฮ่องกง SUMMER SALE 3วัน2คืน 
HONGKONG SUMMER SALE 2018 เทศกาลลดราคาสินค้าท้ังเกาะ70-80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นเที่ยวครบสุดคุ้ม กระเช้านองปิง 360 องศา ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตาช้อปปิ้งซติี้เกทเอ้าเลท 
หาดรีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมวิวที่วิคตอเรียพีค ขอความรัก วัดหวังต้าเซี่ยน วดัแชกงหมิว 

หรือขอพรแก้ปีชงที่ วัดกังหัน ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน Avenue of Stars และ Symphony of Light 

สุดคุ้ม!!! พักในฮ่องกง 2คืน 

 โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRLINES (CX) เวลาสวยไฟท์เช้ากลับค่่า  
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วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ฮ่องกง – รีพลัสเบย-์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค – ช๊อปปิ้งเลด้ี มาร์เก็ต - OPEN-TOP BUS 

2  
วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิต้ีเกท เอาท์เลท -Avenue of Stare & 
Symphony of light 

3  อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเองตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดวันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

28 - 30 Jul 2018  17,881  17,881 17,881 7,000 4,500 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ฮ่องกง – รีพลัสเบย-์ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค – ช๊อปปิ้งเลด้ี มาร์เก็ต - OPEN-TOP 
BUS 

05.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกแด่ท่าน 

หมายเหตุ: ส่าหรับกรุ๊ปเดินทางวันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. ,7-9 ก.ค. และ 28-30 ก.ค. ไฟล์บินตามนี้คะ 
ขาไป     CX700 เวลา  08.15-12.10 น. 
ขากลับ   CX709  เวลา 22.25-00.15 น. 

08.15  ลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ CX616 (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องพร้อมเพลดิเพลินกับรายการบันเทิงด้วย
จอทีวีส่วนตัว) 

10.25  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Chek Lap Kok ประเทศฮ่องกง หลังผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกันที่จุดนัดพบ 
EXIT B จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชิงหม่า ซึ่งมีความสูงถึง206เมตร และยาว 1,377 เมตร 
ติดอันดับสะพานแขวนท่ีมีช่วงกลางยาวท่ีสุดเป็นอันดับ 2ของโลกและในปัจจุบันอยู่ท่ีอันดับ 7ของโลกจากนั้นน าท่านขึ้นสู่เขา 
VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจดุชมวิวที่คณุจะต้องทึ่งกับความสวยงาม น าท่านเดินทางไป วิคตอเรียพีค
(แต่ไมไ่ด้ขึ้นสูจุ่ดชมวิวสูงสุด Peak นะคะ) น าชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองฮ่องกง อยู่เหนือระดับน้ าทะเล554เมตร เป็นย่านที่พัก
อาศัยหรูหราที่สุดบนเกาะฮ่องกง ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของฮ่องกงโดยรอบแบบ 360องศา ชมทิวทัศน์โดยรอบของเมือง อ่าว 
หมู่เกาะทะเลจีนใต้ ฝั่งเกาลูน รวมถึงเนินเขาที่สวยงาม น าท่านสูห่าดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวย
ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งท าหน้าที่
ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเช่ือกันวา่ข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นน าท่านเลือกซื้อ
สินค้าตลาดกลางแจ้งที่มีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลด้ี มาร์เก็ต ส าหรับคนรักแฟช่ันท่ีโปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, 
เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องส าอางและของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆเปดิตั้งแตเ่ที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน พิเศษ
สุดๆ น าท่านนั่งรถ 2 ช้ัน open air เพื่อชมเมืองบนถนนนาธาน ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศโดยรอบๆ เมืองและถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก กับ OPEN-TOP BUS ใช้เวลา (ประมาณ 30 นาที) 
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ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซีฟูดส์ หลียูหมุ่น  

น่าท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 2 
วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิต้ีเกท เอาท์เลท -Avenue of 
Stare & Symphony of light 

เช้า  รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (ต่ิมซ่า,โจ๊ก) 

  น าท่านเดินทางไป วัดแชกงหมวิ เป็นวัดที่ข้ึนช่ืออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกง วัดแห่งน้ีเรารู้จักกันดีในนาม วัดกังหัน วัดนี้มี กังหัน
ทองแดงท่ีเชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและน าแต่สิ่งดีๆ  มาให้ จากน้ันน าท่านไปชม โรงงานจิวเวลลี่ TSL เยี่ยมชม
สาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน แชกงหมิว น าโชคท่ีได้ท า
การปลุกเสกมาจากวัด เพื่อตดิตัวเป็นสิริมงคล ต่อด้วยชม ชมโรงงานหยก ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม น า
ท่าน วัด ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคาร
ที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ วัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิส์ิทธ์ิและความ
เชื่อทางศาสนาถึง 3ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ข้ึนช่ือด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับการ
นับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย พบกับเหล่าบรรดาผู้คนชาว ฮ่องกง ท่ีน า ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ห่านย่างฮ่องกง 

บ่าย    น าท่านเดินทางสู ่เกาะลนัเตา ซึ่งมขีนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง ให้ท่านน าท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาว
ที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพ้ืนท่ี 
1.5 เฮคตารเ์หนือระดับน้ าทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมสัการพระใหญ่วัดโปห่ลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญล่ันเตา(ในกรณี
กระเช้านองปิงมีการปิดปรับปรุง จะเปลีย่นเป็นนั่งรถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

จากนั้นกลับมาอสิระช๊อปปิ้ง ที่ห้าง Citygate Outlet Mall ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศยัทั้งเสือ้ผ้าแบรนด์ช้ันน ามากมายให้
เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสือ้ผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ช้ัน 1 ยังเป็น Fast 
Food ช่ือดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ช้ันใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะ
เป็นอาหาร   ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาตมิากมายให้
เลือกรับประทานมากถึง 17ร้านคา้รวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ช้ันบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ใหน้ั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย 

อิสระท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางต่อสู ่Avenue of Stars หรือถนนฮอลลีวูดเชิญท่านอิสระถ่ายภาพและร่วมประทับฝา่มือกับศิลปินดาราฮอลลีวูด
ที่ท่านช่ืนชอบ ตลอดสองข้างทางริมอ่าววิคตอเรยี ไม่ว่าจะเป็น แองเจลีน่า โจลี่ หรือ บรู๊ซลี เป็นต้น  ..จากนั้นน าท่านชม การ
แสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15นาที ท่ีท่านจะตื่นตลึงกบัความสวยงามและยิ่งใหญ่ 
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ผ่านม่านการแสดงบนผืนน้ าทะเลของอ่าววิคตอเรีย สุดประทับใจ 

น่าท่านเข้าสู่ที่พัก Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวและช็อปปิ้งเองตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถ 

อิสระรับประทานอาหารเช้าเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 

ย่านช็อปปิ้งที่แนะน า ถนนนาธาน อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ
ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis 
Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นท่ีห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี DFS Galleria  เช่นBurberry, 
Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton , Chole ฯลฯให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ.ตึกโอเช่ียนเทอร์มินอล ช้อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์และร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ G2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  หรือ อิสระช้อปปิ้งอย่าง
บนถนนนาธาน ย่านจิมซาจุย่(Tsim Sha Tsui) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่ส าคัญที่สดุแห่งหนึ่งของฮ่องกง และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ช้ันน า แหล่งรวบรวมสินค้าแฟช่ัน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็คทรอนิคส์  

สมควรแก่เวลา น่าท่านสู่สนามบนิ 

22.25  น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี CX 709 

00.15  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ... พร้อมความประทับใจมริู้ลมื.... 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้เป็นข้อเสนอ เบื้องต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ เนื่องมาจากราคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษี 
เซอร์ชาร์ทน้่ามันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือ อัตราแลกเปลี่ยนปรับขึ้น รวมถึงราคาท่ีเสนอเปน็ราคาต๋ัวกรุ๊ปโปรโมชั่นจากสายการบิน 
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เพราะฉะนั้นที่นั่งและราคามีจ่านวนจ่ากัดต่อหนึ่งเที่ยวบิน และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้
งบรัษัทก่อนท่าการจอง 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น *** ปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับช้ันประหยัด และค่าภาษีน้ ามัน สายการบนิตามที่ระบุ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (2ท่านต่อห้อง) กรณีพัก3ท่านต่อห้องจัดเป็นห้อง TRP หรือเสริมเตียง 

3. ค่าภาษีสนามบินไทย ฮ่องกง 

4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขบริษัทประกันภัยที่บริษัทใช้บริการ 

5. ค่าอาหาร ตามทีร่ะบุรายการ 

7. ค่ามัคคุเทศก์ ไทย ฮ่องกง   

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

3. ค่าธรรมเนยีมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 50 เหรียญฮ่องกงต่อคน คิด 3 วัน 150 เหรียญฮ่องกง ส าหรบัหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาทตอ่คนต่อวัน รวม
3วัน 300 บาท 

6. ราคาทัวร์ชาวต่างชาติ เรยีกเกบ็ค่าทัวร์เพิ่ม (ไม่รวมค่าวซี่าส าหรบัต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได้) 

เง่ือนไขในการจอง มัดจ่าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ
ช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทาง
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บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือ
ส่งพร้อมยอดคงเหลือ 

 การยกเลิก 

เนื่องจากกรุ๊ปที่เดินทางใช้ราคาตั๋วเครื่องบินแบบโปรโมช่ัน บริษัทฯได้ช าระมดัจ ากับสายการบินแล้ว จะไมม่ีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนื่องจาก
ค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆแล้ว โดยทุกกรณ ี

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมือ่ท่านช่าระเงิน
ค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีู้เดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง 

2) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจนไมส่ามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายที่เกิดจากสายการบิน การนดัหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตัิ อุบัติเหตุ และอืน่ๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จดั หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบัติเหตตุ่างๆ   
4) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรบัราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรยีกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบเุอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจ้ัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผดิชอบ
ค่าบริการทีไ่ด้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จดัเป็นตัวแทน
นายหน้า ผู้จดัได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแตล่ะแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข   
6) กรณเีกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้จดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกลู่กค้า แต่จะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนั้น ๆ 

7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ท าไวส้ าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงิน
ค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันท่ัวไป)  
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ
เท่านั้น  
8) ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 

 
 


