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

หาดรพีลสัเบย ์ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชมววิทีว่คิตอเรยีพคี ขอความรกั วดัหวงัตา้เซีย่น  วดัแชกงหมวิ หรอื
ขอพรแกปี้ชงที ่วดักงัหนั วดัหมา่นโหมว  ชอ้ปป้ิง คลอสเบยเ์วย ์ถนนนาธาน  

Avenue of Stars  และ Symphony of Light 
สุดคุม้ มไีกด ์รถ พาเทีย่วครบทุกวนั อาหาร 7มือ้ พกัในฮอ่งกง 2 คนื 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

10-12 มถินุายน 61 15,888  

 

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

 

4,500 20 

17-19 มถินุายน 61 16,888 4,500  19 

24-26 มถินุายน 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    ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ   ฮอ่งกง – สกัการะพระใหญว่ดัโป่หลนิ –น ัง่กระเชา้
นองปิง - ชอ้ปป้ิงซติีเ้กท เอาทเ์ลท                                                     เทีย่ง /เย็น 

03.30น.คณะพรอ้มกนั  ณ  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  ช ัน้4  ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  เคาน์เตอร ์M  ชัน้ 4  
   ทางเขา้ประต ู7 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค แอรไ์ลน ์(CX) เจา้หนา้ที ่  

 ของ บรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแดท่่าน   
06.40น.ลดัฟ้าสูเ่กาะฮอ่งกงโดยเทีย่วบนิที ่ CX616 (รบัประทานอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งพรอ้มเพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 
10.25น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลงัผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร พบกนัทีจ่ดุนดัพบ EXIT B จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่กาะ
ฮอ่งกง ระหวา่งทางผ่านชม สะพานชงิหมา่  ซึง่มคีวามสงูถงึ206เมตร และยาว 
1,377 เมตร ตดิอนัดบัสะพานแขวนทีม่ชีว่งกลางยาวทีส่ดุเป็นอนัดบั 2ของโลก และ
ในปัจจบุัน  อยูท่ีอ่นัดบั 7ของโลก น าท่านเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึง่มขีนาดใหญ่เป็น
สองเท่าของเกาะฮอ่งกง ใหท้่านน าท่านน่ังกระเชา้ Ngong ping 360 ทีย่าวทีส่ดุ

ในโลก ท่านจะไดช้มทวิทัศน์รอบตวั 360 องศาของเกาะลนัเตา พบกบัสถาปัตยกรรม
จนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพืน้ที ่ 1.5 เฮคตารเ์หนือระดบัน ้าทะเล 371 เมตร 
อสิระใหท้่านนมสัการพระใหญ่วดัโป่หลนิ หรอื นยิมเรยีกว่าพระใหญ่ลนัเตา(ในกรณี
กระเชา้นองปิงมกีารปิดปรับปรุง จะเปลีย่นเป็นน่ังรถโดยสารของทางนองปิงแทน) 

 เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 บา่ย จากนัน้กลบัมาอสิระชอ๊ปป้ิง ทีห่า้ง Citygate Outlet Mall ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

ตามอธัยาศยัทัง้เสือ้ผา้แบรนดช์ัน้น ามากมายใหเ้ลอืกชอ้ปรวมทัง้เครือ่งประดบั 
เสือ้ผา้เด็ก รองเทา้กฬีา และของตกแตง่บา้น สนิคา้ลดพเิศษ รวมทัง้บรเิวณ ชัน้ 1 ยงั
เป็น Fast Food ชือ่ดงัอยา่ง Mc Donald’s ,KFC และอืน่ๆอกีมากมาย ชัน้ใตด้นิยงัม ี

Supermarket มรีายการใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหาไมว่่าจะเป็นอาหาร   ขนม อปุกรณ์ ขา้ว
ของเครือ่งใช ้ และ สนิคา้อกีมากมาย Citygate Outlets Mallมรีา้นอาหารนานาชาติ
มากมายใหเ้ลอืกรับประทานมากถงึ 17รา้นคา้รวมทัง้อาหารไทยรสเลศิ ชัน้บนสดุของ
หา้งยงัมรีา้นกาแฟสดุเกใ๋หน่ั้งจบิน่ังพักใหห้ายเหนื่อย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัทีส่อง วดัหวงัตา้เซยีน วดัแซกงหมวิ ชอ้ปป้ิงนาธาน Avenue of Stare & Symphony of light   

                                                                                                            เชา้/เทีย่ง / เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร (ต ิม่ซ า,โจก๊)  
          น าท่าน วดั ซกิ ซกิ หยวน หวอ่งไทซนิ หรอืคนไทยรูจ้กัในนาม วดัหวงัตา้เซยีน 

เป็นวดัทีม่อีายกุวา่ครึง่ศตวรรษรายลอ้มดว้ยอาคารทีพั่กอาศยัของการเคหะ ตวัวดัมี
ความงดงามดว้ยอาคารทีต่กแตง่แบบจนีโบราณ วดัทีช่าวฮอ่งกงเชือ่วา่มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิแ์ละความเชือ่ทางศาสนาถงึ 3ศาสนา ไดแ้ก ่เตา๋ พุทธ และขงจื๊อ วดัแหง่
นี้ข ึน้ชือ่ดา้นอทิธฤิทธใินการ ดแูลรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ จงึไดร้ับการนับถอืเป็นพเิศษ
จากบรรดาคนป่วย พบกบัเหลา่บรรดาผูค้นชาว ฮอ่งกง ทีน่ า ธูปและสม้ มาสกัการะ
เพือ่ขอพรตา่งๆ   จากนัน้น าท่านเดนิทางไป วดัแชกงหมวิ เป็นวดัทีข่ ึน้ชือ่อยา่ง

มาก ทีเ่กาะฮอ่งกง วดัแหง่นี้เรารูจ้กักนัดใีนนาม วดักงัหนั วดันี้ม ีกงัหนัทองแดงที่
เชือ่กนัวา่ถา้หมนุ 3รอบจะขบัไลส่ ิง่ชัว่รา้ยและน าแตส่ ิง่ดีๆ  มาให ้จากนัน้น าท่านไป
ชม โรงงานจวิเวลลี ่TSL เยีย่มชมสาธติวธิเีลอืกซือ้เพชรและชมการผลติจวิเวลรีท่ี่
ไดร้ับรางวลัออกแบบดเีดน่ 3ปีซอ้น และเลอืกซือ้กงัหนั แชกงหมวิ น าโชคทีไ่ดท้ า
การปลกุเสกมาจากวดั เพือ่ตดิตัวเป็นสริมิงคลตอ่ดว้ยชม ชมโรงงานหยก  ชม
วธิกีารเลอืกซือ้และด ูหยกแทห้รอืหยกเทยีม  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธาน ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ชอ้ปป้ิงที ่Ocean 

Terminal และ Harbour City กบัสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆระดบัโลกกวา่ 

700 รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , 
Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเลน่ทีห่า้ง Toy 
r’us แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DFS Galleria  เชน่Burberry, Cartier 
,Chanel ,Coach ,Dior,Fendi ,Louis Vuitton , Chole ฯลฯใหท้่านอสิระช้

อปป้ิง ณ.ตกึโอเชีย่นเทอรม์นิอล ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย 
อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, Giordano, Bossini ฯลฯ  หรือ อสิระชอ้ปป้ิง
อยา่งบนถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุย่(Tsim Sha Tsui) ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีส่ าคญั
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง และยงัเป็นทีต่ัง้ของโรงแรมชัน้น า แหลง่รวบรวมสนิคา้แฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่ง
อเิล็คทรอนคิส ์ น าท่านเดนิทางตอ่สู ่Avenue of Stars หรอื ถนนฮอลลวีดู เชญิท่านอสิระถ่ายภาพและร่วมประทับ

ฝ่ามอืกบัศลิปินดาราฮอลลวีดูทีท่่านชืน่ชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิอา่ววคิตอเรยี ไมว่า่จะเป็น แองเจลน่ีา โจลี ่ หรอื 

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


บรู๊ซล ี เป็นตน้  ..จากนัน้น าท่านชม การแสดง แสง ส ี เสยีง สดุอลงัการ Symphony of Light ตลอดระยะเวลา 15 
นาท ีทีท่่านจะตืน่ตลงึกบัความสวยงามและยิง่ใหญ่ ผ่านมา่นการแสดงบนผนืน ้าทะเลของอา่ววคิตอเรยี สดุประทับใจ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Panda Hotel / Regal Riverside Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัทีส่าม วคิตอเรยีพคี หาดรพีลสัเบย ์ ขอพรเจา้แมก่วนอมิ วดัหมา่นโหมว  causeway bay     
 ทา่อากาศยานฮอ่งกง ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ                         เชา้,เทีย่ง,เย็น                                   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณภตัตาคาร(ติม่ซ า,โจก๊)   
น าท่านเดนิทางไป วคิตอเรยีพคี(แตไ่มไ่ดข้ ึน้สูจ่ดุชมววิสูงสดุ Peak นะคะ)   
น าชมทวิทัศน์โดยรอบของเมอืงฮอ่งกง อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล554เมตร เป็น
ยา่นทีพั่กอาศัยหรูหราทีส่ดุบนเกาะฮอ่งกง ท่านจะมองเห็นทวิทัศน์ของ
ฮอ่งกงโดยรอบแบบ 360องศา ชมทวิทัศน์โดยรอบของเมอืง อา่ว หมูเ่กาะ
ทะเลจนีใต ้ ฝ่ังเกาลนู รวมถงึเนนิเขาทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
หาดรพีลสัเบย(์Repulse Bay) ชมชายหาดน า้ตืน้ หาดรพัีลสเ์บย.์.
ชายหาดทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอยา่งสงู ส าหรับชาวฮอ่งกงและนักท่องเทีย่ว 
บางสว่นของชายหาดแหง่นี้ถูกน าทรายมาถม เพือ่ใหเ้ป็นชายหาดทีดู่
สวยงาม เป็นรูปจนัทรเ์สีย้วสวยทสีดุแหง่หนึง่ และยงัใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท า

ภาพยนตร ์ไปหลายเรือ่ง มรีูปปั้นของ เจา้แมก่วนอมิและเจา้แมท่นิโหว่ ท า
หนา้ทีป่กป้องคุม้ครองชาวประมงโดดเดน่อยู ่ท่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลง
สูช่ายหาด ใหท้่านนมสัการขอพรจาก เจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้แหง่โชคลาภ
เพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ข ึน้ 
3ปี  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางไป วดัหมา่นโหมว(Man Mo Temple) ส าหรับสักการะบชูาเทพ

เหวนิชางตีจ้วนิ(Man) เทพแหง่ตัวอักษรเป็นเทพดา้นบุน๋ และเทพเจา้กวนอู
(Mo) เทพแหง่สงครามเป็นเทพดา้นบู ้เป็นทีน่ยิมของนักเรยีน นักศกึษา ซึง่นยิม
กันมาตัง้แตใ่นอดตีทีผู่ต้อ้งการสอบจอหงวนมักจะมากราบไหวข้อพรกัน วดั
หมา่นโหมว ทีย่า่นSheungWan จะเกา่แกท่ีส่ดุของวัดบนเกาะฮอ่งกง  จากนัน้ 

น าทา่นสู ่Causeway Bayแหลง่ชอ๊ปป้ิง เปรยีบไดก้บัสยามของเมอืงไทย 
และยา่นนี้ยงัเป็นสถานทีท่ีฮ่ปิทีส่ดุ ของวยัรุ่นฮองกง  หา้งส าคญัๆของยา่น 
Causeway Bay นัน้ผมขอ ยกใหก้บั 3 หา้งนี้ทีไ่มค่วรพลาด ไดแ้ก ่ หา้ง 
Time Squares จดุสญัลกัษณ์ของยา่น Causeway Bay ทีเ่ป็นแหลง่รวมแบ
รนดเ์นม ของแตง่ตวั เครือ่งประดบัและ รา้นอาหารมากมายในตกึทีส่งูถงึ 16
ชัน้ หา้งSOGO ทีร่วบรวมสนิคา้จากประเทศญีปุ่่ นมากมายและหา้ง Hysan Place ทีม่ทีัง้ Apple Store สดุหรูแหง่
ที ่2 ของฮอ่งกง สมควรแกเ่วลา น าท่านสูส่นามบนิ       

19.50 น น าทุกท่านเหนิฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่   CX 703 

21.45 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  โดยสวสัดภิาพ... พรอ้มความประทับใจมริูล้มื.... 

 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารนี้เป็นขอ้เสนอ เบือ้งตน้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร เนื่องมาจากราคา
ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษี เซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบนิปรับขึน้ และ/หรอื อตัราแลกเปลีย่นปรับขึน้ รวมถงึราคาทีเ่สนอเป็นราคาตัว๋กรุ๊ป
โปรโมชัน่จากสายการบนิ เพราะฉะนัน้ทีน่ั่งและราคามจี านวนจ ากดัตอ่หนึง่เทีย่วบนิ และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั
โดยสายการบนิภายในประเทศกรุณาแจง้บรัษัทกอ่นท าการจอง  
*** ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้  

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ *** ป 
ลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบัชัน้ประหยดั และคา่ภาษีน ้ามนั สายการบนิตามทีร่ะบ ุ
2. คา่โรงแรมทีพั่ก 2 คนื ( 2ท่านตอ่หอ้ง ) กรณีพัก3ท่านตอ่หอ้งจดัเป็นหอ้ง TRP หรอืเสรมิเตยีง 
3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  
4. คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขบรษัิทประกนัภยัทีบ่รษัิทใชบ้รกิาร 
5. คา่อาหาร ตามทีร่ะบุรายการ  
7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 



3. คา่ธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
4. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ วนัละ 50 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3วนั 150 เหรยีญฮอ่งกง ส าหรับหวัหนา้ทัวร ์ท่านละ 
100 บาทตอ่คนตอ่วนั รวม3วนั 300บาท 
6. ราคาทัวรช์าวตา่งชาต ิเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์พิม่ (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวร์
ไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

 

เง ือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ (การ

ไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่น
สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน*** 

กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื  

 

 

 

การยกเลกิ 
เนื่องจากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางใชร้าคาตัว๋เครือ่งบนิแบบโปรโมชัน่ บรษัิทฯไดช้ าระมดัจ ากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า
หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆแลว้ โดยทุกกรณี 
  

หมายเหตุ 
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษัิทฯ 
และเมือ่ท่านช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนักอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ
อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ดัถอืวา่ผูท้่องเทีย่วสละ
สทิธิแ์ละจะไมร่ับผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากคา่ใชจ้า่ยทีท่่านไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระ
แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระ
เต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ดัจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  



7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว
เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่
ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  
8) ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


