
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code:CX11 ฮอ่งกง Summer Sale 3วนั2คนื 
ฮอ่งกง ไหวพ้ระใหญ ่เกาะลนัเตา ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ หาดรพีลสัเบย ์จดุชมววิ วคิตอเรยีพคี 

ขอพรวดักงัหนั(วดัแชกงหมวิ) Avenue of Stars และ Symphony of Light  
ชอ้ปป้ิงซติีเ้กท ชอ้ปป้ิงนาธาน  ชอ้ปป้ิงเลดีม้ารเ์ก็ต มงกก๊  

พกัในฮอ่งกง 2 คนื เมนูพเิศษ อาหารทะเลหลียู่มุ่น่ หา่นยา่งฮอ่งกง  

เดนิทางโดยสายการบนิ CATHAY PACIFIC AIRLINES (CX) เวลาสวยไฟทเ์ชา้กลบัค า่  
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 

ปี ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่  

(หอ้ง 

Single) 

ทีน่ ัง่ 

1-3 ก.ค.  15,900  

 

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

 

4,000 20 

22-24 ก.ค. 16,900 4,000 20 

29-31 ก.ค. 16,900 4,000 20 

5-7 ส.ค. 16,900 4,000 20 

11-13 ส.ค.  17,900 4,000 20 

18-20 ส.ค. 16,900 4,000 20 

25-27 ส.ค. 16,900 4,000 20 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ ฮอ่งกง  เจา้แมก่วนอมิ  รพีลสัเบย ์ ฮอ่งกง  วคิตอเรยีพคี  

            OPEN TOP BUS                                                                                                        เย็น 
05.30น.คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ  ชัน้ 4  ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์M  ชัน้ 4  

   ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน ์(CX) เจา้หนา้ทีข่อง 
บรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแดท่า่น   



08.15น.ลัดฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกงโดยเทีย่วบนิที ่CX700 (รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่งพรอ้มเพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

12.15น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พบกนัทีจ่ดุนดัพบ EXIT B จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง ระหวา่งทางผา่นชม สะพานชงิหมา่  ซึง่มคีวามสงูถงึ206
เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอนัดับสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดบั 
2ของโลก และในปัจจบุนัอยูท่ีอ่นัดับ 7ของโลก  จากนัน้น าทา่นชม ชายหาดน า้
ตืน้ (Repulse Bay) พรอ้มนมสัการองคเ์จา้แม ่ กวนอมิ , เทพเจา้โชคลาภ และ
เทวรปู , เทพเจา้ตา่งๆ ทีต่ัง้ประดษิฐานอยูอ่ยา่งเดน่สงา่ เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้
น าทา่นขึน้สู ่วคิทอเรยีพคี(แตไ่มไ่ดข้ ึน้สูจ่ดุชมววิสงูสดุ Peak นะคะ) น าทา่นชม
ภาพทวิทศันอ์นัแสนงดงามน่าประทับใจของ หมูเ่กาะฮอ่งกง และ อา่ววคิทอเรยี 
ซึง่ถอืวา่เป็นอา่วทีส่วยตดิอนัดับโลก.. จากนัน้น าทา่นสมัฝัสประสบการณ์พเิศษกบั
การน ัง่รถบสัเปิดประทนุ OPEN TOP BUS  ชมววิฮอ่งกง ถนน ตกึระฟ้าและยา่นชอ้ปป้ิงตา่งๆ  

ค ่า         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ ซฟีดูส ์หลยีหูมุน่        
            :ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพั่ก  Panda  Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัทีส่อง วดัแซงเก็นหมวิ   พระใหญล่นัเตา   ชอ้ปป้ิง  City Gate Outlet   
              Avenue of Star  Symphony of Light  ช็อปป้ิงLady Market            เชา้,เทีย่ง                                   
เชา้  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (ติม่ซ า,โจก๊)  

  หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมาก ทีเ่กาะฮอ่งกง วดัแหง่นี้
เรารูจ้ักกนัดใีนนาม วดักงัหนั วัดนีม้กีงัหันทองแดงทีเ่ชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3 รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ย
และน าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้ ชาวฮอ่งกงนยิมไปสกัการะทีว่ดันีใ้นวันขึน้ปีใหมข่องจนี หรอื วันตรษุจนี
น่ันเอง ซึง่ชาวฮอ่งกงและไทย จะไปสกัการะผูท้ีเ่กดิปีชง จะแคลว้คลาดในเรือ่งทีไ่มด่ทีกุเรือ่ง 
เมือ่ถงึบรเิวณวัดจะเห็นถงึความรม่เย็นของวดัไดอ้ยา่งดทีเีดยีว เขา้ขา้งในวัด จะมเีจา้หนา้ทวีดั
ขายธปูตัง้แต ่ราคา 18–188 เหรยีญฮอ่งกง มตีัง้แตช่ดุเล็ก ไปถงึชดุใหญ ่สว่นมาก ทีฮ่อ่งกงนยิม
กนั จะอยู ่38 เหรยีญฮอ่งกงมธีปูใหญ ่3 ดาว สแีดงลายมงักร และ ธปูเล็กอกีก าใหญเ่ลยทเีดยีว 
ถา้มาเป็นคูส่ามารถ ซือ้ชดุเดยีวไดเ้ลย ชดุตัง้แต ่38เหรยีญ จะมกีระดาษเขยีนชือ่ นามสกลุ และ ครอบครัว เพือ่ท า
การ สะเดาะเคาะห ์ ไปในตวัอกีดว้ย ดขูลังจรงิๆ ตอนทีไ่ป องคใ์หญ ่ดา้นหลัง ปิดท าการบรูณะซอ่มแซมอยู ่ เลยได ้
สาการะ องศ ์ จ าลอง ซึง่ความขลัง ไมด่อ้ยกวา่เลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นไปชม โรงงานจวิเวลลี ่ TSL  เยีย่มชม
สาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลลีท่ีไ่ดรั้บรางวัลออกแบบดเีดน่ 3 ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหันแชกงหมวิ 
น าโชคทีไ่ดท้ าการปลกุเสกมาจากวดั เพือ่ตดิตัวเป็นสริมิงคล ตอ่ดว้ยชม ศนูยห์ยกและสมนุไพร  ชมวธิกีารเลอืก
ซือ้และด ูหยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซือ้สมนุไพรทีไ่ดรั้บการการันตคีณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หา่นยา่งฮอ่งกง  
บา่ย     น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง และเป็น

เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในคาบสมทุรฮอ่งกง พบกบัสถาปัตยกรรมจนีโบราณของ
หมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่1.5 เฮคตาร ์ ใหท้า่นนมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระ
สรา้งจากการเชือ่มแผน่สมัฤทธิถ์งึ 200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องค์
พระหันพระพักตรไ์ปยงัเนนิเขาเบือ้งลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ จากนัน้กลับมาอสิระช๊

อปป้ิง ทีห่า้ง Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย กบั 
OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลกมากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh 
Laurence Burberry รวมทัง้รองเทา้กฬีาหลายยีห่อ้  Nike Adidas Puma และชัน้ใตด้นิจะม ีSupermaket ขนาด
ใหญใ่หท้า่นไดจ้บัจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)  

             สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ Avenue of Stars  หรอื ถนนฮอลลวีดู 
เชญิทา่นอสิระถา่ยภาพและรว่มประทับฝ่ามอืกบัศลิปินดาราฮอลลวีดูทีท่า่นชืน่
ชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิอา่ววคิตอเรยี ไมว่า่จะเป็น แองเจลน่ีา โจลี ่หรอื 
บรู๊ซล ีเป็นตน้  ..น าทา่นชม การแสดง แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ Symphony 
of Light  ตลอดระยะเวลา 15 นาท ีทีท่า่นจะตืน่ตลงึกบัความสวยงามและ
ยิง่ใหญ ่ผา่นมา่นการแสดงบนผนืน ้าทะเลของอา่ววคิตอเรยี สดุประทับใจ  .. 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ  บนถนนนาธานแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาะฮอ่งกง  

             Lady Market (Night Market)  
             :จนกระทั่งสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพั่ก Panda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงหรอืทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                     เชา้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานตามอธัยาศัย (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
 อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่ Ocean Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังตา่งๆระดับโลกกวา่ 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  ตกึโอ
เชีย่นเทอรม์นิอล  ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, 

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


Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งสนุกสนานสง่ทา้ยบนถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่ (Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นยา่นช ้

อปป้ิงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง และยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชัน้น า แหลง่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 
เครือ่งอเิล็คทรอนคิส ์
**ไมร่วมคา่เดนิทางและไมม่ไีกดน์ าเทีย่ว**(เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัและเย็น)  
 

          หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้ OPTION TOUR ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์รวมรถรบัสง่ เพยีงทา่นละ 3,500 บาท  
 จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิ 
21.30น น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 617 
23.35น.เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื.... 
กรุป๊วนัที ่29-31 ก.ค.  และ 11-13ส.ค.  
22.25 น น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่   CX 709 
00.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ... พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื.... 

หมายเหต ุ : อตัราคา่บรกิารนีเ้ป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เนือ่งมาจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิ ภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรบัขึน้ รวมถงึ
ราคาทีเ่สนอเป็นราคาต ัว๋กรุป๊โปรโมช ัน่จากสายการบนิ เพราะฉะน ัน้ทีน่ ัง่และราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ 
และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศกรณุาแจง้บรษัทักอ่นท าการจอง  

*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน ้ามนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ

2. คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ( 2 ทา่นตอ่หอ้ง ) 

3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 

5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบรุายการ  

7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ วันละ 50 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3 วัน 150 เหรยีญฮอ่งกง  

การยกเลกิ 

เนือ่งจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมดัจ ากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทกุกรณี 



 

เงือ่นไขในการจอง: มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุ นับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** 
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


