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“HONGKONG”

วันแรก ... ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

06.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.00น. ทะยานสู่เกาะไต้หวัน ด้วยเที่ยวบิน TG 600 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์

ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 4 ช.ม.

11.15น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแล็บก็อก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยาน
นานาชาติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน



เที่ยง ... เดินทางมาถึงสถานที่แรก น าท่านลิ้มรสอาหาร

ภัตตาคาร “FEDERAL PALACE” บริการท่านด้วย

อาหารจีน... เลิศรสของฮ่องกง

นองปิง 360 พลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์นั่ง

กระเช้าจากสถานี Tung Chung ระยะเวลา 25 นาที ชมวิวเทือกเขาและ

ทะเลสีครามอันงดงาม เป็นกระเช้าแบบพื้นใส “Crystal Cabin” ที่ท่าน

จะ เห็นวิวเบื้องล่างอย่างชัด เจน ท่านจะพบกับหมู่บ้านวัฒนธรรม

นองปิง บนยอดเขาซึ่งจะมีร้านค้าและร้านอาหารในรูปแบบหมู่บ้านโบราณ 

ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะจดจ าตลอดไปคุณสามารถเดินทางไปที่พระ

ใหญ่อันโด่งดัง อารามโป๋หลิน ลานนองปิง และทางเดินแห่งปรัชญา โดยเดิน

จากหมู่บ้านนองปิงได้ในเวลาเพียงห้านาที “ซิตีเ้กท เอ้ำท์เลท”

ในฐานะมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับนานาชาติ

มาอย่างยาวนาน ฮ่องกงจึงมีสินค้าสารพัดชนิดให้คุณได้เลือก

ซื้อได้แทบจะทั่วทุกมุมเมือง จนทุกท่านต้องประทับใจ

“HONGKONG”

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร “Fung 

Shing Restaurant” บริการท่านด้วย 

เป็ดปักกิ่ง... เลิศรสของฮ่องกง...



วันที่สองของกำรเดินทำง ... ซึมทรำบและอิ่มเอมกับประวัติศำสตร์

อันยำวนำนของฮ่องกง เช้ำ... เสริฟท่าน ด้วย “ติ่มซ ำ”

“วิคตอเรียพีค” พร้อมรถรางน าท่านข้ึน

THE PEAK จุดชมวิวท่ีสวยที่สุดบนยอดเขาท า

ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ห็ น เ ก า ะ ฮ่ อ ง ก ง ไ ด้ ชั ด เ จ น ที่ สุ ด ใ น แ บ บ 

PANORAMAVIEW ณ  จุ ด นี้  ท่ า น จ ะ ไ ด้ สั ม ผั ส

บรรยากาศอันสดชื่นและตื่นตาตื่นใจกับ ทัศนียภาพของตึก

ระฟ้าของเกาะฮ่องกง รีพัลส์เบย์ … ที่บริเวณอ่าวรีพัลส์เบย์

แห่งนี้ จะมีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อวัด Tin Hua นมัสกำรองค์เจ้ำ

แม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ วัดแห่งนี้ชาวฮ่องกงเคารพนับถือกันมาก... 

หลังจากนั้นไหว้นมัสการเทพแห่งโชคลาภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอี้ย ซึ่งเป็น

รูปปั้นองค์เล็กๆ ด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิม โดยให้ใช้มือลูบจากเครา

ลงมาถึงถุงใส่เงินของท่าน แล้วก ามาใส่กระเป๋าของเราเอง จากนั้นเดิน

บนวงกลม เพื่อน าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเรา อีกจุดหนึ่งของศาลเจ้า

ที่น่าสนใจคือสะพานอายุยืน ใครได้เดินข้ามสะพานนี้อายุจะยืน

“HONGKONG”



กลำงวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำร ChiuChow ปลาทอดราดซุปข้าวโพด หอยจ๊อปูกับ

หอยจ๊อกุ้ง กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน ไก่ผัดซอส ปลาหมึกผัดขึ้นช่ายฝรั่ง “โรงงำนจิวเวอรี่” ซึ่งมีชื่อเสียง

ในการออกแบบเครื่องประดับ ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

“โอเชี่ยนปำร์คฮ่องกง” เป็นสวนสนุกสัตว์ทะเลระดับโลก มีการแสดงเกี่ยวกับสัตว์ เครื่อง

เล่นน่าหวาดเสียว และโชว์ที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกไปพร้อมๆ กับความรู้และการอนุรักษ์

ธรรมชาติ มีหลำกหลำยโซน เช่น Shark Mystique ที่มี ฉลำมนับร้อยตัว และสิ่งมีชีวิตที่

อำศัยอยู่ในทะเลน้ ำลึก การผจญภัยในขั้วโลกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจของโอเชี่ยนปาร์ค คุณจะได้ส ารวจ

ขั้วโลกเหนือและข้ัวโลกใต้ ด าดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยพืชไม้นานาพรรณ ฟังเสียงเซ็งแซ่ของป่าฝนเขตร้อน

ค่ า ณ หมู่บ้ำนชำวประมงลียุนมุน
บริการท่านด้วย กุ้งลวก ปลานึ่งซีอิ้ว เป่าฮือ 

กั้งทอดกระเทียมพริกไทย กุ้งมังกรผัดขิง

ต้นหอม ปูผัดพริกไทยด า ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่าย 

หอยเซลล์ญี่ปุ่น ผัดผักน้ ามันหอย



วันที่สำม... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

..วัดซิกซิกหยวนหว่องไท่ซิน วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในอดีตกาล หลวง

พ่อหว่องไทซิน ปัจจุบัน...วัดหว่องไทซิน เก็บรักษาภาพวาดอันล าค่านี้ไว้ ทั้งยังเป็นสถานที่ส าหรับให้ผู้เลื่อมใส

ศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลาภและค าท านายจากเหล่าทวยเทพ วัดแชกงหมิว รูปปั้นขนาดใหญ่ของแชกง

ประดิษฐานอยู่ที่แท่นบูชาในโถงบูชาหลัก โดยข้างแท่นบูชาหลักยังมีกลองและระฆังขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้วย ถัดไป...

เป็นวงล้อใบพัดแห่งโชค ซึ่งผู้ศรัทธำเชื่อว่ำหำกหมุน 3 รอบแล้ว จะน ำพำควำมโชคดีมำให้ ส่วนทำงด้ำน

ซ้ำยของทำงออกก็จะมีหมอดูคอยให้บริกำร

กลำงวัน ไม่รบกวนเวลำอันมีค่ำของท่ำน 

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้

ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

เดินเล่น ย่ำนจิมซำจุย บนถนน

นาธาน นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมีร้านค้า

ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงแบรนด์เนมดังระดับโลก



MIRA HOTEL HONGKONG

โรงแรมใจกลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ ฮ่องกง ที่พร้อมมูลด้วยการ

บริการระดับพรีเมี่ยม และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจาก

แบรนดด์ัง และภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้ ากลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ



20.45 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 607 พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

22.30 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ และประทับใจ

กับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ หากช่วงเวลาใดที่การบริการของทางเราไม่ประทับใจ เราต้องกราบขอ

อภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และสามารถแจ้งแก่พนักงานขายที่ดูแลท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานด้านนั้นๆ 

ในครั้งต่อไป

ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในการทัศนาจรหรือบางสิ่ง

ที่ทาง...ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่ำนได้ จะยินดีอย่ำงเป็นที่สุด 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

47,900.-

46,900.-

45,900.-

44,900.-

11,000.-

8,000.-

45,900.-

44,900.-

43,900.-

42,900.-

11,000.-

8,000.-

46,900.-

45,900.-

44,900.-

43,900.-

11,000.-

8,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

459

449

439

429

110

399

459

449

439

429

110

399

อัตรำค่ำบริกำร



อัตรำนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ี 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน

“กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด บัญชีกระแสรำยวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 718 - 1 - 04603 - 6

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด บัญชีกระแสรำยวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 981 - 0 - 40234 - 1

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรับบริกำร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่

ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน

, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน

วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเง่ือนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


