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ใบอนุญาตน าเทีย่วเลขที ่11/04307   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

อธฐิานจติขอโชคลาภทีว่ดัแชกง  

กระเชา้นองปงิ  ไหวพ้ระใหญเ่กาะลนัเตา   

นัง่รถรางชมววิเกาะฮอ่งกงที่ The Peak 

นมสัการขอพรเจา้แมก่วนอมิ เจา้แมท่บัทมิทีร่พีลัสเ์บย ์ 

พกัผอ่นเพลดิเพลนิกบัแหลง่ชอ้ปปิง้อนัทนัสมยัยา่นถนนนาธาน  

บินตรงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines(HX) 
 

 อิม่อร่อยกับติม่ซ ารสตน้ต ารบั และอาหารกวางตุง้ สไตลฮ์่องกง   
 

 

 

 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง   
 
 

08.00น.       ทุกท่านเขา้เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชั้น 4   ประตู 5-6   เคาน์เตอร์ K   
                        สายการบิน Hong Kong Airlines(HX)  โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ 

11.10น.        ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Hong Kong Airlines  เท่ียวบินท่ี HX772 

15.05น.       เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานของฮ่องกงท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินรอรับท่าน ณ ทางออก
B(EXITB)เพ่ือเดินทางสู่ยา่นถนนนาธานเกาะเกาลูน 
น ำท่ำนสู่ Avenue Of Star ท่ำนจะไดพ้บกบัรอยประทบัมือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นแรงบนัดำลใจ
ของโลกฮอลลีวูด้ตะวนัออก อำทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉำเหวย่, จำงม่ำนอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหยว่ ยงัไม่รวมถึงคนดงั
อ่ืนๆ ท่ีไดป้ระทบัรอยมือลงบนพ้ืนซีเมนต ์  

เทีย่ง          รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1)   

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Avenue of star (-/-/D) 
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จากนัน้น าท่ำนชอ้ปป้ิงยำ่น Ladies Market  หน่ึงในยำ่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของฮ่องกง, เลดีส์้ มาร์

เกต็คือสถำนท่ีท่ีผูรั้กแฟชัน่และชอบต่อรองรำคำเส้ือผำ้, กระเป๋ำ, เคร่ืองส ำอำง, เคร่ืองประดบัและอุปกรณ์ตกแต่ง
อ่ืนๆ ตอ้งแวะมำเม่ือมำท่ีฮ่องกง                 

  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Panda Hotel หรือเทียบเท่า                   
 

 
เชำ้             รับประทานอาหารเช้าแบบติม่ซ าสไตล์ฮ่องกง ณ ภตัตาคาร (2)                

น ำท่ำนนัง่ พคีแทรม(Peak Tram)  ซ่ึงเป็นรถรำงท่ีจะน ำท่ำนข้ึนสู่ เดอะพคี(The Peak) จุดชมววิ
สูงสุดของยอดเขำวคิตอเรียพีค ต่ืนตำต่ืนใจกบักำรชมทศันียภำพท่ีสวยงำม กบัควำมสูง 396  เมตรเหนือ
ระดบัน ้ ำทะเล   ท่ำนจะไดส้มัผสัควำมใกลชิ้ดกบับรรยำกำศของฮ่องกงแบบพำโนรำม่ำ 360 องศำ  ชมตึกพีคทำว
เวอร์ อำคำรรูปร่ำงคร่ึงวงกลมท่ีมีเอกลกัษณ์เด่นท่ีสุด พร้อมชมอำคำรระฟ้ำของเกำะฮ่องกงและอำคำรท่ีก่อสร้ำง
ตำมหลกัฮวงจุย้ อำทิ เซ็นทรัลพลำซ่ำ ตึกไชน่ำแบงค ์และตึกอ่ืนๆ อนัเป็นท่ีตั้งธุรกิจชั้นน ำของฮ่องกง        จำกนั้น  
น ำท่ำนนมสักำรขอพรจำกเจ้าแม่กวนอมิ เจ้าแม่ทบัทมิและเทพเจำ้แห่งโชคลำภ  ณ ชำยหำดรีพลัส์เบย์ สร้ำงข้ึน
ในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวจ ำนวนมำกเดินทำงมำสกักำระบูชำขอพรศกัด์ิสิทธ์ิจำกเจำ้แม่กวนอิม
เจำ้แม่ทบัทิมและเทพเจำ้แห่งโชคลำภ โดยเฉพำะกำรขอลูกท่ีเช่ือกนัวำ่ถำ้ใครมำขอก็มกัสมหวงัทุกคร้ังไป  
จำกนั้นน ำชมโรงงำน TSL Jewellery ซ่ึงเป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของฮ่องกงในเร่ืองกำรออกแบบ
เคร่ืองประดบัท่ำนสำมำรถหำซ้ือไดใ้นรำคำพิเศษ!! และน ำท่ำนเลือกซ้ือ ยาสมุนไพรจนี ต่ำงๆ อีกมำกมำย 

เทีย่ง          รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (3)  

น ำท่านเดินทางสู่ วดัแชกง หรือ วดักงัหัน เป็นวดัเก่ำแก่ท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิมำก มีอำยมุำกกวำ่ 300 ปีตั้งอยูใ่นเขต 
Shatin วดัแชกงสร้ำงข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลส ำคญัคนหน่ึง เป็นทหำรมีช่ือวำ่ท่ำนแชกง เน่ืองจำกมี
เหตุกำรณ์จลำจลเกิดข้ึนในทำงภำคใตข้องจีนและท่ำนแชกงไดท้ ำวรีะประวติัไว ้ ท ำใหค้นทัว่ไปยกยอ่งและคนจีน
มีควำมเช่ือถือวำ่หำกไดไ้ปกรำบไหวแ้ละขอพรจำกท่ำนแชกงจะประสบผลส ำเร็จในทุกประกำร แลว้จะตอ้งไป
หมุนกงัหนัทองแดงน ำโชคท่ีตั้งอยูใ่นวดัเพ่ือจะไดห้มุนเวยีนชีวติของเรำและครอบครัวใหมี้ควำมเจริญกำ้วหนำ้    
ดำ้นหนำ้ท่ีกำรงำน  โชคลำภ  ยศศกัด์ิ  และถำ้หำกคนท่ีดวงไม่ดีมีเครำะห์ร้ำยก็ถือวำ่เป็นกำรช่วยหมุนปัดเป่ำเอำส่ิง
ร้ำยและไม่ดีออกไปใหห้มด ในองคก์งัหนัน ำโชคมี 4 ใบพดั คือพร 4 ประกำร คือ สุขภำพร่ำงกำยแขง็แรง, 
เดินทำงปลอดภยั, สมควำมปรำรถนำ และ เงินทองไหลมำเทมำ   จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำรและชมหน่ึงในวดัท่ีโด่ง
ดงัท่ีสุดของฮ่องกง  “วดัหวงัต้าเซียน”  ทุกๆวนั  อำรำมเต๋ำสีสนัสดใสท่ีน่ีจะครำคร ่ ำไปดว้ยผูค้นท่ีมำบูชำหวงัตำ้
เซียน  ซ่ึงข้ึนช่ือดำ้นอิทธิฤทธ์ิในกำรดูแลรักษำโรคภยัไขเ้จ็บ  จึงไดรั้บกำรนบัถือเป็นพิเศษจำกบรรดำคนป่วยเป็น
ท่ีเคำรพบูชำอยำ่งสูงของชำวฮ่องกงและไทย เล่ืองลือวำ่คนท่ีมำขอพรท่ีน่ีมกัจะไดด้งัสมปรำรถนำ พบกบัพลงั
ศรัทธำของผูค้นท่ีน ำธูปและสม้มำสกักำระเพื่อขอพรต่ำงๆ ตั้งแต่เร่ืองควำมรักไปจนถึงฤกษม์งคลส ำหรับกำรท ำ
ธุรกิจ  เม่ือไปถึงแลว้ลองเส่ียงเซียมซีและใหค้นอ่ำนค ำท ำนำยตำมเลขท่ีไดดู้       

เยน็           รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร(4) (พเิศษ! อิม่อร่อยกบัอาหารทะเล Sea Food  เล่ยหยูมุน)  เมนู อาทิ
เช่น  กุ้งทะเลลวก, ปลาทะเลน่ึงซีอิว๊, เปาฮือน่ึงซีอิว๊, ปลาหมกึทอดพริก
กระเทียม, กุ้งมงักรอบเนย, หอยเชลล์น่ึงกระเทียม-วุ้นเส้น, กระดูกหมูผดั
เปร้ียวหวาน, ผดัผกัตามฤดูกาล, ซุปทะเล, ข้าวสวย, ผลไม้และน า้อดัลม 

วันทีส่องของการเดินทาง: น่ังรถรางพคีแทรม–เดอะพคี–รีพลัส์เบย์–วัดแชกง–วัดหวังต้าเซียน (B/L/D) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  Panda Hotel หรือเทียบเท่า    
 
 
เชำ้             รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม (5) 
   น ำท่ำนเดินทำงสู่  “เกาะลนัเตา” ท่ำนจะไดด่ื้มด ่ำกบัเสน้ทำงแห่งอำรยธรรมและมนตเ์สน่ห์ของธรรมชำติอนังดงำม

.. น ำท่ำนเปล่ียนอิริยำบถเป็นกำรข้ึน “ กระเช้านองปิง 360 ” ท่ีสำมำรถชมทศันียภำพอนังดงำมของเกำะลนัเตำใน
แบบ “พำโนรำม่ำ” ในมุมกวำ้งถึง 360 องศำ  กระเชำ้จะน ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ “หมู่บ้านวฒันธรรมนองปิง” (ใชเ้วลำ
ประมำณ 25นำที) โดยระหวำ่งทำงท่ำนจะไดช่ื้นชมทศันียภำพอนังดงำม และสมัผสักบัภูมิประเทศท่ีเขียวขจีบน
เกำะลนัเตำ  มองเห็นสนำมบินนำนำชำติฮ่องกงและทะเลจีนใต ้ ต่ืนตำต่ืนใจกบัทศันียภำพขององคพ์ระใหญ่โป่
หลิน พระพทุธรูปนัง่ปรำงสมำธิทองสมัฤทธ์ิกลำงแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  อิสระใหท่้ำนไดน้มสักำรขอพรกบัองค์
พระใหญ่ ซ่ึงพระใหญ่โป่หลินน้ีชำวฮ่องกงใหค้วำมนบัถือกนัมำก เน่ืองจำกเชือกนัวำ่หำกใครไดไ้ปนมสักำรขอพร
พระใหญ่โป่หลินองคน้ี์แลว้ ชีวติจะประสบแตค่วำมสุขและส ำเร็จในทุกๆดำ้น 

  เทีย่ง          รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (6)  

จำกนั้นอิสระใหท่้ำนไดช้อ้ปป้ิง ณ  ห้างซิตีเ้กทเอาท์เลต   เป็น Outlet mall แห่งแรกในฮ่องกง และ เป็นสถำนท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมำชอปป้ิง ภำยใน Citygate Outlets ประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้ Brand name กวำ่ 80 ร้ำน ท่ี
พร้อมใจกนัลดรำคำ 30-70%  ตลอดทั้งปี   มีสินคำ้มำกมำย อำทิ เส้ือผำ้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬำ  เคร่ืองประดบั  รองเทำ้  
กระเป๋ำ  เส้ือผำ้เด็ก  นอกจำกนั้นก็ยงัมีโรงภำพยนต ์ ศูนยอ์ำหำร และซุปเปอร์มำเก็ต   ดว้ยพ้ืนท่ีกวา่ 462,800 
ตร.ฟตุ  ของ อาคาร 5 ชั้น  ท่ีรวบรวมร้านคา้ แบรนดด์งัทั้งหลาย ไม่วา่จะเป็น  Esprit,  Adidas, Puma, Max & Co, 
Levi's, Coach, Giordano, Nike, Seven 7, Bally, CK และอ่ืนๆ อีกมากมาย   

      ไดเ้วลำอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง               
22.10น.  ออกเดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบิน Hong Kong Airlines เท่ียวบินท่ี HX761 
00.10น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ….  

   *********************************************************************  

หมายเหตุ: ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น  
  ตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงผูจ้ดัสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
   ทั้งน้ีถือเอาความปลอดภยัของ ผูเ้ดินทางเป็นประการส าคญั  โดยให้ยึดถือตามค านดัหมายของมคัคุเทศก์ท่ีดูแลท่านเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ามของการเดินทาง:   น่ังกระเช้านองปิง 360 - ซิต้ีเกทเอาท์เลต - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
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ตารางวนัเดินทาง/ราคาทวัรฮ์อ่งกง 3วนั2คนื 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

26 ก.พ.59 28 ก.พ.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

4 มี.ค.59 6 มี.ค.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

11 มี.ค.59 13 มี.ค.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

18 มี.ค.59 20 มี.ค.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

25 มี.ค.59 27 มี.ค.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

15 เม.ย.59 17 เม.ย.59 20,500 19,500 18,500 4,500 

30 เม.ย.59 2 พ.ค.59 16,900 15,900 14,900 4,500 

 
 
หมายเหตุ:  
1. จ านวนผู้จอง ไม่ถงึ 15  ท่าน (ออกเดนิทางโดยไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. จ านวนผู้จอง 15 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางพร้อมหวัหน้าทวัร์) 
3. จ านวนผู้จอง ไม่ถงึ 10  ท่าน  
   (กรุ๊ปไม่ออกเดนิทางและคืนเงนิมัดจ า ทางบริษัทจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดนิทาง) 
 
เอกสารการจอง 
1.ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางทุกท่าน ที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 
2.วางเงนิมัดจ า 8000บาท ส าหรับยืนยันการจอง ภายใน 72 ชม. 
3. กรณีที่ท่านไม่ได้วางเงนิมัดจ าไว้ บริษัทฯถือว่า ยังไม่มีการจองใดๆ  
 
อัตราค่าบริการรวม : 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชัน้ทศันาจร 
2. คา่โรงแรมที่พกั 2 คืนตามรายการ 
3. คา่อาหาร 7 มือ้ตามรายการ 
4. คา่รถรับสง่น าเที่ยวตามโปรแกรม 
5. หัวหน้าทวัร์ไทย(ออกเดนิทางพร้อมคณะ) 
6. มคัคเุทศก์ท้องถ่ินดแูลตลอดรายการ (รอรับอยูท่ีฮ่่องกง/พดูภาษาไทย) 
7. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ และคา่ภาษีน า้มนั 
8. คา่ท าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางทอ่งเทีย่ว วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท/ท่ีนัง่ 
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อัตราราคานีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการท าวีซา่กรณีที่ลกูค้าถือพาสปอร์ตตา่งชาติ  เช่น พาสสปอร์ตลาว  ,กมัพชูา  ,พมา่  ,เวยีดนาม เป็นต้น 
3. คา่น าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20  กิโลกรัมตอ่ทา่น ) 
4. คา่ใช่จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารที่สัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท์,  คา่ซกัรีด,

คา่อาหารมือ้ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ 

5.     ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ  (ตลอดทัง้ทริป  50 HKD / ท่าน)  
 
เงื่อนไขการช าระเงนิ: 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บคา่มดัจ าการเดินทางเป็นจ านวนเงิน 8,000 บาท(แปดพนับาท) ต่อท่าน ทนัทีที่ได้ มี

การส ารองห้องพกัและเที่ยวบินแล้ว เนื่องจากห้องพกัและเที่ยวบินมีจ านวนจ ากดั ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ท าการจองทวัร์
หลงัจากท่ีได้วางเงินมดัจ าแล้ว  และบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่มดัจ า หากทา่นยกเลกิการเดินทางหลงัจากท่ีทา่นจ่ายเงิน
มดัจ าแล้ว ไมว่า่ด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

2. กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื เมื่อทา่นได้รับตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารประกอบการเดินทางที่ออกโดยบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯจะจดัสง่
เอกสารการเดินทางให้ทา่นหลงัจากที่ทา่นได้ช าระเงินมดัจ าแล้ว  

3. กรณีที่ทา่นไมช่ าระเงินให้ครบตามเง่ือนไขที่บริษัทฯก าหนดโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร  บริษัทฯจะถือวา่ทา่นผิดสญัญาและอาจ
ยกเลกิโปรแกรมการเดินทาง  แตจ่ะแจ้งให้ทา่นทราบก่อนยกเลกิอยา่งน้อย 24 ชม. เพื่อให้ทา่นมีเวลาที่จะช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

4.   การช าระเงินทา่นสามารถเข้ามาช าระเงินท่ีบริษัทฯ หรือช าระผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร ตามรายละเอียดและวนัเวลาที่ก าหนดในใบ
เรียกเก็บเงิน(INVOICE)   

5.   เมื่อทา่นช าระเงินมดัจ า หรือ ยอดเงินทัง้หมดแล้ว บริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบ ข้อตกลงและยอมรับเง่ือนไขตา่งๆของรายการทวัร์
นัน้ๆ โดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ 

 
เงื่อนไขยกเลิก (หลังจากท่านได้ช าระค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว):  
1. ยกเลกิก่อนเดินทาง  16-30  วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย  80  เปอร์เซ็นต์ของราคาทวัร์ 
2. ยกเลกิก่อนเดินทาง  1-15  วนั  เก็บคา่ใช้จ่าย 100  เปอร์เซ็นต์ 
3. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทัวร์ทัง้หมด 
4. ตัว๋ที่ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดินทาง หรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทาง ทกุกรณี 

***หมายเหตุ: กรณีที่ท่านได้จ่ายค่ามัดจ าค่าทวัร์แล้ว และขอยกเลกิการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงนิค่ามดัจ าไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ (ตามเงื่อน ไข ในใบแจ้งหนี)้  

******************************************************************************************** 
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ข้อยกเว้นในเร่ืองความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
1.  บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
     - การประท้วง หรือ การก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ ๆ  
     - การก่อการร้ายสากลซึง่ผู้ เดนิทางอาจได้รับอนัตรายจากปัญหาดงักลา่ว 
     - การลา่ช้า หรือ ยกเลกิการเดินทาง ของสายการบิน ซึง่มาจากปัญหาเร่ืองความปลอดภยั เช่น มีพายรุุนแรงซึง่ไมป่ลอดภยัในการ
ท าการบิน เป็นต้น 
    - อนัตรายตา่งๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ ซึง่ไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีข่องเรา  เช่น การถกู
ปล้น จี ้การถกูท าร้ายโดยบคุคลที่สาม การสญูหายของทรัพย์สนิมีคา่ตา่งๆ เป็นต้น 
    - อนัตรายที่มาจากภยัธรรมชาติ  เช่น ดินถลม่ พาย ุฟ้าผา่ น า้ทว่ม เป็นต้น 
    - การถกูปฏิเสธการเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ทา่นจะเดินทางไป 
 
เงื่อนไขการท าประกันภัยการเดนิทางท่องเที่ยว 
1. บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการท าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางให้กบัลกูค้าที่ซือ้ทวัร์ทกุทา่น หากเกิดอบุตัเิหต ุทางบริษัทฯจะ
ช่วยประสานงานในเร่ืองการเบิกคา่รักษาพยาบาลกบัทางบริษัทประกนั โดยให้ถือค าตดัสนิของบริษัทประกนัเป็นท่ีสิน้สดุ ทางบริษัทฯ
จะถือวา่เราเป็นแคต่วักลางในการซือ้ประกนัอบุตัิเหตเุทา่นัน้ หรือทา่นอาจเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัโดยตวัทา่นเอง
ก็ได้ 
2. บริษัท ศรีอยธุยา  เจนเนอรัล  ประกนัภยั จ ากดั เป็นบริษัทฯ ที่รับท าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางของลกูค้าทกุทา่น  
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