
 

  

 

 

 
 

             กําหนดการออกเดินทาง  :  เดินทาง มิถุนายน – กนัยายน 2559 

แถมฟรี.. อาหารเชา้ต๋ิมซํา 1 มื้ อ + สกัการะพระใหญ่หนองปิง 

(หมายเหตุ : กระเชา้หนองปิง  แจง้ประกาศปิดปรบัปรุง 11-15 ก.ค 2559)  
ทางบริษทัฯ ขอแจง้ปรบัเปลีย่น แถมฟรี จาก สกัการะพระใหญ่หนองปิง  เป็น OPEN TOP BUS TOUR แทน 

 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกสายการบนิตามขา้งล่างทีร่ะบุไว ้ข้ึนอยู่กบัทีน่ ัง่ว่าง ณ ขณะทําการจอง 

สายการบนิคารเ์ธ่หแ์ปซิฟิค (CX) 

ขาไป     กรุงเทพฯ  –   ฮ่องกง       CX 616        06.40 - 10.25 

    กรุงเทพฯ  –   ฮ่องกง       CX 700        08.15 - 1.215 

ขากลบั     ฮ่องกง     –   กรุงเทพฯ       CX 703        19.55 - 21.45 

    ฮ่องกง     –   กรุงเทพฯ       CX 703        22.25 – 00.15 + 1 

สายการบนิฮ่องกงแอรไ์ลน ์(HX) 

แพคเก็จทวัรฮ่์องกง 3 วนั 2 คืน 
GV2 FREE & EASY (เดินทาง 2 ท่านข้ึนไป) 

แถมฟรี.. อาหารเชา้ต๋ิมซํา 1 มื้ อ + สกัการะพระใหญ่หนองปิง 



 

  

ขาไป     กรุงเทพฯ  –   ฮ่องกง       HX 768        08.25 – 12.10 

ขากลบั     ฮ่องกง     –   กรุงเทพฯ       HX 761        21.45 – 23.55 

สายการบนิอิมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) 

ขาไป     กรุงเทพฯ  –   ฮ่องกง       EK 384        14.05 -18.05 

ขากลบั     ฮ่องกง     –   กรุงเทพฯ       EK 385        21.50 - 23.45 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

วนัแรก        :  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – โรงแรมทีพ่กั   
 

.......... น. พร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู   อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน  4  เคาน์เตอร์ ....  ประตู .... สายการ

บิน ......................   ลกูคา้ทุกท่านสามารถท าการเช็คอินทตั์ว๋เคร่ืองบินและสัมภาระโดยการการแสดงตัว๋

เคร่ืองบินไดเ้ลยจา้…… 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

 

 

......... น.   เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน....... ...........  เที่ยวบินที่  .........  (บริการอาหารบนเครือ่ง) 
 

......... น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทนัสมัยด้วยเทคโนโลยี  และ 

สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสมัภาระในการเข้าเมือง  กรุณาออกประตู : B  แล้ว

กรุณาเดินไปที่รถจองตามแผนที่บุคกิ้ งจองรถ SIC (SEAT IN COACH) จอยบสัทวัร ์ เพ่ือนาํทา่นไปส่ง ณ 

โรงแรมที่พัก รถขับ ผ่านเส้นทางไฮเวย์อนัทนัสมัย ข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซ่ึงเป็น

สะพานแขวนสองช้ันที่ยาวที่สดุในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กโิลเมตร  (1.4ไมล์) เช่ือมต่อระหว่างฮ่องกง

อนิเตอร์เนช่ันนอลแอร์พอร์ตกบัตัวเมือง ตัวสะพานช้ันบนจะเป็นทางให้รถยนต์ว่ิงส่วนช้ันล่างเป็นเส้นทางของ   

MTR กบั Airport Express Trains  สะพานซิงหม่านี้ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสญัลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก  
 

คํา่  *** อิสระอาหาร รบัประทานอาหารเทีย่ง / อาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง ***   
 

โรงแรมทีพ่กั  PRUDENTIAL HOTEL / PARK HOTEL / KIMBERLEY HOTEL (4*) หรือ ระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมใกลแ้หล่งช็อปป้ิง ย่านนาธาน ซิมซาจุ๋ย ลูกคา้สามารถเดินเทีย่วกลางคืนได้) 
 
 

วนัท่สอง  :       ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – วดัหวงัตา้เซียน –โรงงานจิวเวอรรี์ ่- ศูนยห์ยกและสมุนไพร   

                     แถมฟรี...กระเชา้ NONGPING 360 องศา  (ลูกคา้กลบัโรงแรมเอง) 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  (1) บริการท่านดว้ยโจก้หอมกรุ่น และซาลาเปา ตน้ตําหรบัรสชาติ

กวางตุง้แท้ๆ  แท้ๆ    
 

                                           

 

 

 

 
 



 

  

นาํทา่นชมวัดเชอกุง หรือที่รู้จักกนัดีในนามของ “วดัแชกงหมิว” หรือ วดักงัหนั วัดน้ีมีกงัหันทองแดงที่เช่ือ

กนัว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและนาํแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที่วัดน้ีในวันข้ึนปีใหม่

ของจีน ซ่ึงชาวฮ่องกงและไทย จะไปสกัการะผู้ที่เกดิปีชง จะแคล้วคลาดในเร่ืองที่ไม่ดีทุกเร่ือง  จากน้ันนาํทา่นสู่  

โรงงานจิวเวลรี ่TSL ที่โด่งดังที่สดุบนเกาะฮ่องกงของฮ่องกง  ซ่ึงเช่ือว่าจะนาํพาทุกทา่นพบกบัความรํ่ารวยเงิน

ทอง เพ่ือเย่ียมชมสาธติวิธเีลือกซ้ือเพชรและชมการผลิตจิวเวลล่ีที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และ

เลือกซ้ือกงัหันแชกงหมิว นาํโชคที่ได้ทาํการปลุกเสกมาจากวัด เพ่ือติดตัวเป็นสริิมงคลจากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่

หมู่บ้านชาวประมง จากน้ันนาํทา่นชม ศูนยห์ยกและสมุนไพร  ชมวิธกีารเลือกซ้ือและดูหยกแท้หรือหยกเทยีม

และเลือกซ้ือสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง...  จากน้ันนาํทา่นชม วดัหวงัตา้เซียน  เป็น

วัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและได้รับความศรัทธามากที่สดุในฮ่องกง ผู้คนหล่ังไหลมากราบไหว้ตลอดเวลา สงัเกตจาก

ควันธูปคละคลุ้งจนแสบตา บริษัททวัร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยต่างกม็าเพ่ือสกัการะขอพรจากทา่นมหาเทพ 

นอกเหนือจากการมาเพ่ือการทอ่งเที่ยว วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีคนมากราบไหว้มากที่สดุ เพราะที่ต้ังของวัด

เป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็นสถานที่เช่ือกนัว่าคาํอธษิฐานจะประสบผลสาํเรจ็วัดสสีนัสดใสของลัทธเิต๋าแห่งน้ี

จะคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนที่มาขอพร ต้ังแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสาํหรับทาํธุรกจิ   จากน้ันนาํทา่นเดิน

ทางเข้าสู่เกาะลนัเตา ขึ้น กระเชา้ NONGPING 360 องศา เส้นทางทอ่งเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 

5.7 กโิลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง  ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเล่ือนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยาน

ลันเตาเหนือ ในเวลา  20 - 30 นาท ีจากกระเช้าลอยฟ้าทา่นสามารถชมทศันียภาพของสนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง ได้เหน็ทวิทศัน์และภมิูประเทศจากเกอืบทุกๆ ส่วนของเกาะที่เตม็ไปด้วยภเูขาและความเขียวขจีของ

เกาะลันเตาจากใจกลางเมืองตุงชุงถึงหมู่บ้านนอนปิงเกาะลันเตา ทั้งยังมองเหน็พระพุทธรูปทองสมัฤทธิ์ประทบั

กลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สดุในโลกจาก น้ันพาทา่นเดินขึ้น บันได 268 ขั้นสู่  พระใหญ่โป๋หลิน   เหนือระดับนํา้ทะเล 

371 เมตร องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสมัฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องค์พระหัน

พระพักตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่าง.... (ลูกคา้กลบัโรงแรมเอง) 

(หมายเหตุ : กระเชา้หนองปิง  แจง้ประกาศปิดปรบัปรุง 11-15 ก.ค 2559)  
ทางบริษทัฯ ขอแจง้ปรบัเปลีย่น แถมฟรี จาก สกัการะพระใหญ่หนองปิง เป็น OPEN TOP BUS TOUR 

เป็นการทดแทนค่ะ 
 

คํา่  *** อิสระอาหาร รบัประทานอาหารเทีย่ง / อาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง ***   
 
 

โรงแรมทีพ่กั  PRUDENTIAL HOTEL / PARK HOTEL / KIMBERLEY HOTEL (4*) หรือ ระดบัเดียวกนั  

(โรงแรมใกลแ้หล่งช็อปป้ิง ย่านนาธาน ซิมซาจุ๋ย ลูกคา้สามารถเดินเทีย่วกลางคืนได้) 

 

วนัทีส่าม   :     ฮ่องกงก – อิสระตามอทัยาศยั - สนามบนิ - กรุงเทพฯ 

 

 



 

  

ให้ทา่นได้อสิระตามอทัยาศัยทั้งวัน  (ไม่มีบริการรถรบั-ส่ง) ทา่นสามารถเดินทางไปชอ็ปป้ิง ย่านซิมซาจุ๋ย-

ถนนนาธาน เช่น นํา้หอม นาฬิกา กระเป๋าหนังย่ีห้อต่างๆ หรือช้อปป้ิงสนิค้า BRAND NAME ช้ันนาํที่มีให้

ทา่นเดินเลือกช้อปป้ิงมากกว่า 700 ร้านค้า อาท ิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, 

ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us  จากทั่วโลก  ช่วงน้ีเป็ฯช่วงลดทั้งเกาะ สงูสดุถึง 

70% ค่ะ มีสนิค้าแบร์นด์เนมลดราคมมากมาย........  
 

เชา้/เทีย่ง/เย็น *** อิสระอาหารรบัประทานอาหารเทีย่ง / อาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการช็อปป้ิง ***   
 

 

........น.          ตรงตามเวลานดัหมายทีโ่รงแรม  ท่านเตรียมข้ึนรถ  SIC (SEAT IN COACH) จอยบสัทวัร ์

                    เพือ่นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิเพือ่ทําการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิและสมัภาระ  
 

........น.     กลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน....... ...........  เที่ยวบินที่  .........  (บริการอาหารบนเครือ่ง) 
 

........น.   คณะเดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน…………. 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

อตัราค่าบริการ : วนัที ่01 มิถุนายน – 30 กนัยายน 59 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

มิถุนายน – กนัยายน 2559 

เดินทางวนัธรรมดา 

ทีพ่กัย่านชอ้ปป้ิง นาธาน ซิมซาจุ๋ย 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 6,900 

มิถุนายน – กนัยายน 2559 

เดินทางติดวนัหยุด ศุกร ์– เสาร ์

ทีพ่กัย่านชอ้ปป้ิง นาธาน ซิมซาจุ๋ย 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 6,900 

มิถุนายน – กนัยายน 2559 

เดินทางวนัธรรมดา 

พกั PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

12,900.- 12,900.- 11,900.- 4,900 

มิถุนายน – กนัยายน 2559 

เดินทางติดวนัหยุด ศุกร ์– เสาร ์

พกั PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,900 

หมายเหตุ : ราคานี้ ยกเวน้ช่วงเดินทางระหว่างวนัที ่6 – 10 / 14 – 17 กนัยายน 2559 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

    (ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกสายการบินตามข้างต้นที่ระบุไว้ ข้ึนอยู่กบัที่น่ังว่าง ณ ขณะทาํการจอง) 
2. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม  
3. ร้านจิวเวอร์ร่ี และ ร้านยา นาํลูกค้าเข้าชมเทา่น้ันหากทา่นพอใจซ้ือหรือไม่ซ้ือไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

4. ราคาที่เสนอเป็นราคาไฟล์ เวลาตามที่ระบุน้ีเทา่น้ันหากมีการเปล่ียนแปลงเชค็ราคาอกีคร้ัง 

5. (แถมฟรี !!  : นํา้ดื่มทา่นละ 1 ขวดในวันที่มีทวัร์รอบเมือง วันที่สองของการเดินทางเทา่น้ัน) 



 

  

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ทุกเส้นทาง + ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 - 3 ทา่น  

 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถนาํเที่ยวตามรายการที่ระบุ    

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง หรรษา 25 (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์) 

 ค่ามัคคุเทศกบ์รรยายไทยเฉพาะวันที่ 2 ของการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

 และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 กรณีต้องการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และค่าวีซ่า 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ แจกของแถม เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 หัวหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะ 

 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ วันล่ะ 50 HKD ลูกค้า 1 ทา่น จ่าย ณ วันที่ 2 ของการทาํซิตี้ทวัร์ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1.  ราคาที่เสนอเป็นราคาพิเศษต้องออกตัว๋เลย ไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในราย  

     เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.  เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า  

     ทา่นสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะนี้ จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 กรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆเพ่ิมเติมราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสายการบิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ 

แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ

ได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศฮ่องกง)  ทางผู้จัด ขอสงวน

สทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเที่ยวระหว่างทอ่งเที่ยวในประเทศฮ่องกงหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศน้ัน 



 

  

ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 การยกเลิกการจองน้ัน จะต้องแฟกซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทาํการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น  

จะคืนเงินมัดจาํทั้งหมด  (ยกเว้น กรุ๊ปเหมา หรือ กรุ๊ปที่อยู่ในช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดต่อเน่ืองหรือช่วง High หรือ ช่วง 

High Peak ของสายการบิน)   

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ใน

การหักเงินในส่วนที่เกดิข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก

เกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่งเที่ยวสละ

สทิธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ทา่นได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการ

ชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่ง

แบบชาํระเตม็มีเง่ือนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่

ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่นั้น  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 


