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“Hongkong”
วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

06.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C 

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน ดูแลความพร้อม

ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.00น. ทะยานสู่ เกาะฮ่องกงด้วย เที่ยวบิน TG600 พร้อมรับบริการจาก

มัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 

4 ช.ม.

11.15น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแล็บก๊อก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยาน

นานาชาติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน 



เที่ยง  ... เดินทางมาถึงสถานท่ีแรก นําท่านลิ้มรสอาหารภัตตาคาร “FEDERAL PALACE” 

         บริการท่านด้วย...อาหารจีนเลิศรสของฮ่องกง

นองปิง 360 พลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าจากสถานี Tung Chung ระยะเวลา 25 นาที ชมวิว

เทือกเขาและทะเลสีครามอันงดงาม เป็นกระเช้าแบบพื้นใส “Crystal Cabin” ที่ท่านจะเห็นวิวเบื้องล่างอย่างชัดเจน ท่านจะพบกับ

หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง บนยอดเขาซึ่งจะมีร้านค้าและร้านอาหารในรูปแบบหมู่บ้านโบราณ ซ่ึงจะเป็นประสบการณ์ท่ีท่านจะจดจํา

ตลอดไป คุณสามารถเดินทางไปที่พระใหญ่อันโด่งดัง อารามโป๋หลิน ลานนองปิง และทางเดินแห่งปรัชญา โดยเดินจากหมู่บ้าน

นองปิงได้ในเวลาเพียงห้านาที  ฃ

“ซิตีเ้กท เอา้ทเ์ลท”   
แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม ที่เดินทางไปฮ่องกงแล้วต้องแวะ

มาช้อปท่ีนี่ทุกครั้ง เพราะมีของให้เลือกมากมายพร้อม

กับราคาอันแสนถูก ในฐานะมหานครที่เป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนาน ฮ่องกง

จึงมีสินค้าสารพัดชนิดให้คุณได้เลือกซื้อได้แทบจะทั่วทุก

มุมเมือง จนทุกท่านต้องประทับใจ

บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

“Fung Shing Restaurant” บริการท่านด้วย 

เป็ดปักกิ่ง เลิศรสของฮ่องกง..



วันที่สองของการเดินทาง ... ซึมทราบและอิ่มเอมกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของฮ่องกง   เช้า

... เสริฟท่าน ด้วย “ติ่มซํา” การรับประทานติ่มซําจึงเรียกว่า "หยําฉา" ซึ่งมีความหมายว่า "การดื่มชา" 

       โดยผู้คน มักจะรับประทานติ่มซําเป็นอาหารม้ือสายหรือมื้อกลางวัน ในหมู่ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน...

      ..วัดซิกซิกหยวนหว่องไท่ซิน วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในอดีตกาล หลวงพ่อหว่องไทซิน 

ปัจจุบัน... วัดหว่องไทซินเก็บรักษาภาพวาดอันลําค่านี้ไว้ ท้ังยังเป็นสถานท่ีสําหรับให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชค

ลาภและคําทํานายจากเหล่าทวยเทพ

วัดแชกงหมิว (Che Kung Miu : 車公廟) รูปปั้น

ขนาดใหญ่ของแชกงประดิษฐานอยู่ที่แท่นบูชาในโถงบูชาหลัก 

โดยข้างแท่นบูชาหลักยังมีกลองและระฆังขนาดใหญ่ตั้งอยู่

ด้วย ถัดไปเป็นวงล้อใบพัดแห่งโชค ซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อว่าหาก

หมุน 3 รอบแล้ว จะนําพาความโชคดีมาให้ ส่วนทางด้าน

ซ้ายของทางออกก็จะมีหมอดูคอยให้บริการ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Chiu Chow  ปลาทอดราดซุปข้าวโพด หอยจ๊อปูกับหอยจ๊อกุ้ง 

กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน ไก่ผัดซอส ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่ายฝรั่ง



... “Sky100” จุดชมวิวของฮ่องกง สกาย 100 อยู่ชั้นที่ 

100 ของอาคารที่สูงที่สุดในเกาะฮ่องกง และเป็นจุดชมวิวภายใน

อาคารที่สูงที่สุดในเมือง สามารถชมวิวที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อ

ของอ่าววิคตอเรียโดยรอบถึง 360 องศา ลิฟต์ความเร็วสูงจะพา

คุณทะยานขึ้นสู่จุดชมวิวบนชั้นที่ 100 ในเวลาเพียง 60 วินาที

ค่ํา ณ หมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน บริการท่านด้วย กุ้งลวก ปลา

นึ่งซีอิ้ว เป่าฮือ กั้งทอดกระเทียมพริกไทย กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม   ปูผัด

พริกไทยดํา ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่าย หอยเซลล์ญ่ีปุ่น ผัดผักน้ํามันหอย

      รีพัลส์เบย์ … ที่บริเวณอ่าวรีพัลส์เบยแ์ห่งนี้ จะมีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อวัด Tin Hua นมัสการ องค์

เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ วัดแห่งนี้ชาวฮ่องกงเคารพนับถือกันมาก... หลังจากนั้นไหว้นมัสการเทพแห่งโชค

ลาภ หรือ เทพไฉ่ซิงเอี้ย ซึ่งเป็นรูปป้ันองค์เล็กๆ ด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิม โดยให้ใช้มือลูบจากเคราลงมาถึงถุงใส่

เงินของท่าน แล้วกํามาใส่กระเป๋าของเราเอง จากนั้นเดินบนวงกลม เพื่อนําสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเรา อีกจุด

หนึ่งของศาลเจ้าที่น่าสนใจคือสะพานอายุยืน ใครได้เดินข้ามสะพานนี้อายุจะยืนขึ้น 3 ปี แต่อย่าเดินกลับเพราะอายุ

จะลดลง ให้เดินอ้อมสะพานกลับมา และสุดท้ายคือการโยนเหรียญเข้าปากปลาใกล้ๆ กับสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกัน

ว่าถ้าโยนเหรียญเข้าปากปลาได้พรที่ขอจะสมหวัง



SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมใจกลางเมืองย่านจิมซาจุ่ย ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย 

เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลลีาวดี ฮอลเิดย์ ที่เราคัดสรรมา

รับรองท่านในทุกค่ําคืนของเกาะฮ่องกงอันแสนพิเศษ...  



วันที่สามของการเดินทาง ... หลังจากสัมผัสวิวธรรมชาติหลากรูปแบบ เราขอมอบวันนี้ให้แก่น้อง ๆ สนุกสนานกับตัว

การ์ตูน

เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม … รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน

    รวมถึงบริกรโรงแรมที่พร้อมดูแล

“ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” การผจญภัย เวทย์มนต์ และผองเพื่อนตัวการ์ตูนดังระดับโลกรอคุณอยู่ สถานที่แห่งการเติม

แต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุด สามารถเนรมิตชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ มิกกี้เมาท์พระเอกรุ่น

เก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมดําดุจกาน้ํา หรือ สโนว์ไวท์, เจมส์–ไมค์และผองเพื่อนสัตว์ประหลาดจาก MONSTER Inc. 

ท่ีนี่จินตนาการ จิตวิญญาณเจตจํานงของพวกเค้า และ Mr. Walt Disney ยังคงมีชีวิต คงอยู่ตลอดกาล

กลางวัน ไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า



20.45 น.  เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG607 พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 จากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

22.30 น.  เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ และประทับใจ

กับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ หากช่วงเวลาใดที่การบริการของทางเราไม่ประทับใจ เราต้องกราบ

ขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และ สามารถแจ้งแก่พนักงานขายที่ดูแลท่าน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ด้านนั้นๆ ในครั้งต่อไป

 

ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยใน

การทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง ลลีาวด ีฮอลเิดย ์ จะดแูลทา่นได ้จะยนิดอียา่งเป็นทีส่ดุ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

49,900.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

12,000.-

8,000.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

44,900.-

12,000.-

8,000.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

12,000.-

8,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตียงเสริม )

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม )

พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

479

469

459

469

120

399

479

469

459

469

150

399

อตัราค่าบริการ 14-16 / 20-22 เม.ย 2559 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ํากว่า 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

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตียงเสริม )

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม )

พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

459

449

439

429

110

399

459

449

439

429

110

399

อตัราค่าบริการ 3-5 / 20-22 พ.ค 2559



อัตรานีร้วม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน

วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม

• ค่าทําหนังสือเดินทาง

• ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการชาํระเงนิ 

“การจอง” กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท 

ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย ์จํากดั

ชําระโดยเงินสด

ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี  

บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 - 6

บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรงุไทย    เลขที ่ 981 - 0 - 40234 - 1

“การจา่ยส่วนทีเ่หลอื” กรุณาชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจาํเปน็ต้องหัก 50% ของอตัราคา่บรกิาร

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การทอ่งเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใชร้ถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

•  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรอืไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทัง้นี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดี

จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใชจ้่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า

และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนชื่อหรอืคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรอืการยกเลิกเที่ยวบิน

• สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรอืดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัท

ฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น 

ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

• บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์

ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ใน

เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่

สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นักท่องเที่ยวเอง

• ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะรว่ม

เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ตําแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่ง

ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรบัและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี

ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้


