
HONG KONG

EXCLUSIVE

ฮ่องกง นครแห่งสีสันที่ไม่เคยหลับใหล นั่งกระเช้า 
NGONG PING 360 สักการะพระใหญ่ลันตาที่นองปิง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโหมว วัดแช
กงหมิว และวัดหวังต้าเซียน .... 

ก ำหนดกำรเดินทำง :
วันที ่05-07 , 19-21 , 26-28 กรกฎำคม 2562

IN



วันแรกของการเดินทาง01เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสุข

บินลัดฟ้า ด้วย “สายการบนิไทย”

08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์ C 
ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบเจ้ำหน้ำที่ของกำงบริษัท 
อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำร และเช็คสัมภำระ

10.10 น.
น ำเดินทำงสู่  เกำะฮอ่งกง เที่ยวบินที่ TG 628  พร้อม
รับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษทัตลอดจนเจ้ำหน้ำทีจ่ำก
กำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 3 ช.ม.

14.30 น.
เดินทำงถึงสนำมบิน เช็คแล็บก๊อก เป็นสนำมบินหรือ        
ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ เขตบริหำร พิ เศษฮ่องกง
สำธำรณรัฐประชำชนจีน

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร



วัดหว่องไท่ซิน
หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหน่ึงวัดท่ีมีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
รวมท้ังซุ้มประตูทางเข้าท่ียิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบ
ไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนน้ีมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงท าให้วัดแห่งน้ีมีชื่อเสียงโด่งดัง
ขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 4 เดินทางจาก
เมืองจีนมาเผื่อเผยแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา



ขอพร 60 ไท่ส่วยเอี๊ย ที่ห้องลับใต้ดิน
อีกหนึ่งไฮไลท์ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดหวังต้าเซียนคือ ห้อง “ไทซิวตี่” หรือ “ไท่โส่ยเอี้ย” ที่อยู่
ข้างๆ วิหารหลัก ภายในห้องเต็มไปด้วยรูปเคารพของเหล่าพระและทวยเทพตามปีนักษัตรจีน 
โดยมีการจัดแต่งที่มากไปด้วยสีสัน ดูงดงามตระการตา



AQUA LUNA 

ล่องเรือส าเภา 
ชมอ่าวยามค่ าคืน

เรือส าเภาที่ เป็นเหมือนสัญลักษณ์อ่าว
วิคตอเรียและฮ่องกง ด้วยรูปทรงเรือ
สไตล์จีน มีใบเรือขนาดใหญ่สีส้ม มีประวัติ
ความเป็นมาตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งในยุคนั้นถูก
ใช้ เป็น เรือหาปลาของชาวประมง แต่
ปัจจุบันจะเหลือเพียงเรือส าเภาดั๊กลิ่งล า
เดียวเท่านั้น ที่ เป็นเรือให้บริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว ในการล่องเรือชมวิว 360
องศาของอ่าววิคตอเรีย

สัมผัสประสบการณล์่องเรือ ยามค่ าคืน
ที่เต็มไปดว้ย แสงสีในฮ่องกง



มื้อค่ า ณ ภัตตาคาร SUN TUNG LOK มิชลินสตาร์ 2 ดาว ทีพ่ัก The Mira Hong Kong Hotel หรือเทียบเท่า



เช้า  บริการอาหารท่านด้วย “ติ่มซ า”

จากนั้นน าชมชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง ที่เที่ยวยอดนิยมที่จะต้องไม่พลาดการ
เช็คอิน ชมวัด TIN HUA นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทับทิมที่คุ้มครองชาวประมงนานนับ
ร้อยปีประทับอย่างโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดตัวยาวสู่ชายหาด และนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซิง
เอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ภายในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของความร่ ารวยให้ท่านใช้มือลูบที่
เครารูปปั้นลงมาจนถึงถุงใส่เงินของท่าน แล้วก ามาใส่กระเป๋าตัวเอง จากนั้นเดินวนเป็นวงกลม 
เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัว แล้วเดินข้ามสะพานอายุยืนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่าน

วัดหมั่นโหมว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพวรรณกรรมและเทพสงคราม ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ วัด
เก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ งหนึ่ ง ของ เกา ะฮ่ องกง  เป็ นที่ นิ ยม ใ นหมู่ นั กศึ กษ าที่ จ ะ ม าสั กการ ะ
หวังให้ผลการสอบหรือการเข้ารับเข้าราชการราบรื่นสมดังปราถนา เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัด
จะพบเห็นก้านธูปยาวเป็นวงขดๆ ท่ีแขวนอยู่บนเพดาน ดูแปลกตาสวยงาม

ติ่มซ า หรือ หย าฉา ซึ่งมีความหมายว่า "การดื่มชา" โดยผู้คน มักจะรับประทานติ่มซ าเป็น
อาหารมื้อสายหรือมื้อกลางวัน ในหมู่ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

02วันที่สองของกำรเดินทำง... 



จากน้ันให้ท่านชอ้ปป้ิงท่ี โรงงานจวิเวอรี่ ชมความงามของเครื่องเพชร 
เครื่องประดับท่ีมีมูลค่าและหรูหรา

วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชาวฮ่องกงที่ต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่ท่านจะได้พบ
รูปป้ันแชกงใหญ่ ท่ีมีต านานเล่าขานกันว่า ครั้งหน่ึงมีกลุ่มโจรจะปล้นสะดมหมู่บ้าน
SHA TIN ระหว่างนั้นสตรีในหมู่บ้านได้พบชายชราท่านหนึ่งแนะน าให้เหล่าชาวบ้านพับ
กระดาษเป็นรูปกังหันให้ได้มากที่สุด แล้วเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ปรากฏว่ากลุ่มโจรสลัด
กลับเดินผ่านหมู่บ้านนั้นไป โดยไม่มีการปล้นเกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราท่าน
นั้น คือ นายพลแชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ ซ่ง
ชาวบ้านจึงร่วมใจสร้างวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านแชกง

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว (Tin Hau Temple) ที่ย่าน เยา มา เต (Yau Ma Tei Station) 
เป็นวัดเก่าแก่และส าคัญอีกวัดหน่ึงของฮ่องกง เพราะในสมัยก่อน ฮ่องกงเป็นเพียง
หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเคารพนับถือเจ้าแม่ทับทิมว่าเป็นเทพีแห่งทะเล จึงไม่น่าแปลกใจที่
จะมีวัดเจ้าแม่ทับทิมกระจายตัวอยู่หลายสิบวัดเลย การจุดธูปเกลียวขนาดใหญ่สีแดง
เพื่อขอพร



มื้อค่ า บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน
บริการท่านด้วย กุ้งลวก, เป๋าอือนึ่ง, กั้งทอดกระเทียม

พริกไทย, กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด า, หอย
งวงช้าง (ซาซิมิ หม้อไฟ), ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่าย, หอยเชลล์

ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผักตามฤดูกาล



จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งย่านดัง จิมชาซุ่ย TSIM SHA TSUI สวรรค์
ของเหล่านักช็อปปิ้งตัวยง คึกคัก และคลาดคล่ าไปด้วยผู้คนยามค่ า
คืน อาจคล้ายไชน่าทาวน์ เยาวราชบ้านเรา หากกล่าวถึงสินค้าใน
ย่านนี้ก็นับว่ามีมากมายทั้งสินค้าท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกัน
ลดราคาสุดฤทธิ์ ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินทั้ง 3 ย่านนี้ 

ที่พัก
The Mira Hong Kong Hotel 

หรือเทียบเท่า



นองปิง 360 น าท่านขึ้นกระเช้าชมทิวทัศน์เทือกเขา ทะเล     
สีครามที่งดงาม และหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงของเกาะลันตา 
ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ณ อารามโปหลิน บนยอดเขาจะมีร้านค้า
น่ารักมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จากนั้นให้
ท่านแวะช้อปปิ้งแบบจุใจที่

ซิตี้เกท เอ้าท์เลท CITYGATE OUTLETS ศูนย์รวมสินค้า
สไตล์พรีเมียม หรูหราทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ฮ่องกง 
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษตลอดทั้งปี 
เช่น จิออร์ดาโน่ เอ้าท์เลท อาดิดาส เอ้าท์เลท หรือ คลาร์ก
เอ้าท์เลท

03วันที่สามของการเดินทาง
บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



...สมควรแกเ่วลา... น าท่านเดนิทางสู ่“สนามบินเชค็แล็บกอ๊ก ”

19.05 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเทีย่วบนิ TG 639 พร้อมรับการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

20.45 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบิน สุวรรณภมู ิพร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ 

และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้



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

38,900.-
37,900.-
36,900.-
35,900.-
7,900.-

36,900.-
35,900.-
34,900.-
33,900.-
7,900.-

37,900.-
36,900.-
35,900.-
34,900.-
7,900.-

อัตราคา่บรกิาร ส าหรบัแลกไมลส์ะสมของสายการบนิไทย  ** 10 ท่าน ออกเดินทาง

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) 

369
359
349
339
290

369
359
349
339
290

คะแนนสะสมส าหรับสมาชกิ
ส าหรับการแลกไมล์สะสม : ECONOMY CLASS ใช้แลก 35,000 ไมล์ / BUSINESS CLASS ใช้แลก 55,000 ไมล์



อัตรานี้รวม
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษีน้ ามัน และภาษีสนามบิน 
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที่สดุ

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าชา้หรอืเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี่สดุภายใตล้ักษณะ
ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


