
ก ำหนดกำรเดินทำง   
วันท่ี 21-24 กุมภำพันธ์ / 28 กุมภำพันธ์ – 03 มีนำคม /  
21-24 , 28-31 มีนำคม 2562



06.00 น. คณะพร้อมที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคาน์เตอร์ C ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอ่งกง เที่ยวบินที่ TG 600 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 3 ช.ม.

11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เช็คแลบ็กอ๊ก เป็นสนามบินหรือท่าอากาศยานนานาชาติเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

........... น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอรร์ี่ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองฝั่ง 



น าท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า วัดเก่าแก่ ที่เก็บรักษาศิลปวัตถุโบราณซึ่งมี
มูลค่ามหาศาลไว้มากมาย เทพเจ้าประจ าวัดแห่งนี้ คือองค์เจ้าแม่ทับทิม 
เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ซึ่งชาวจีนโดยเฉพาะชาวประมงให้ความเคารพเป็น
อย่างมาก  จะต้องมาท าการสักการะก่อนออกเรือ เพื่อขอพรให้เดินทาง
โดยสวัสดิภาพทุกครั้ง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้แด่ "อาม่า" องค์เทพธิดา
แห่งท้องทะเล และชื่อ "มาเก๊า“ ก็มีที่มาจากค าว่า "อาม่า" อีกด้วย

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) สร้างด้วยทอง
สัมฤทธิ์ท้ังองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแสงแดดเป็นประกายจับตาชวน
มองตลอดเวลา แต่ความพิเศษของเจ้าแม่กวนอิมองค์น้ีอยู่ท่ีพระพักตร์
เป็นหน้าพระแม่มารี แต่พระวรกายเป็นเจ้าแม่กวนอิม เกิดจากความตั้งใจ
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่โปรตุเกสส่งมอบมาเก๊าคืน
ให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's)  สัญลักษณ์
ประจ าเมืองมาเก๊าท่ีทุกคนจะต้องขอไปเยือนโบสถ์แห่งน้ีซักครั้งหน่ึงในชีวิตสร้างขึ้นใน 
ค.ศ.1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดน ตะวันออก 
ต่อมาในค.ศ. 1835ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ณ โรงเรียนแห่งนี้ ท าให้เกิดความ
เสียหายทั้งหลังคงเหลือเพียงประตูหน้า และบันไดทางเข้าเท่านั้น   ปัจจุบันได้รับการเสนอ
ชื่อแก่องค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังประจ ามาเก๊า อีกหนึ่ง
ไฮไลท์แหล่งช้อปปิ้งที่ก่อตั้งมาพร้อมๆ กับเมืองมาเก๊า เดิมเซนาโด้ สแควร์เป็นที่ตั้งของ
สถานที่ส าคัญทางราชการและเป็นสถานที่จัดงานส าคัญของมาเก๊า แต่ปัจจุบันเป็นย่าน              
ช้อปปิ้งที่ โดดเด่นด้วยตึกเก่าสไตล์นี โอคลาสสิก เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร 
เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายย่ีห้อ

ค่ า รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
........... น.     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่

น าชมชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮ่องกง ที่เที่ยวยอดนิยมที่จะต้องไม่พลาดการเช็คอิน 
ชมวัด TIN HUA นมัสการเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทับทิมที่คุ้มครองชาวประมงนานนับร้อยปี
ประทับอย่างโดดเด่นท่ามกลางสวนสวยท่ีทอดตัวยาวสู่ชายหาด และนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ 
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ภายในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของความร่ ารวยให้ท่านใช้มือลูบที่เครา
รูปป้ันลงมาจนถึงถุงใส่เงินของท่าน แล้วก ามาใส่กระเป๋าตัวเอง จากนั้นเดินวนเป็นวงกลม เพื่อขับ
ไล่สิ่งไม่ดีจากตัว แล้วเดินข้ามสะพานอายุยืนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วัดหมั่นโหมว สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพวรรณกรรมและเทพสงคราม ฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ วัด
เ ก่ า แ ก่ ท่ี สุ ด แห่ งห น่ึ งของ เกา ะฮ่ องกง  เ ป็ น ท่ี นิยม ใ นห มู่ นัก ศึกษา ท่ี จ ะ มาสั กการ ะ
หวังให้ผลการสอบหรือการเข้ารับเข้าราชการราบรื่นสมดังปราถนา เมื่อเข้าไปภายในบริเวณวัด
จะพบเห็นก้านธูปยาวเป็นวงขดๆ ที่แขวนอยู่บนเพดาน ดูแปลกตาสวยงาม

ค่ า รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

วัดนี้สร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงพระสงฆ์ท่ีมีชื่อเสียงในอดีตกาล หลวงพ่อหว่องไทซิน ปัจจุบัน
วัดหว่องไทซิน เก็บรักษาภาพวาดอันล้ าค่าไว้ ทั้งยังเป็นสถานที่ส าหรับให้ผู้เลื่อมใส
ศรัทธาได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลาภและค าท านายจากเหล่าทวยเทพ นอกจากนี้น าทุกท่านสู่
ห้องลับของวัดแห่งนื่เปรียบดั่งจักรวาลเล็กๆ ประกอบขึ้นจาก 5 ธาตุ เพื่อเสริมสร้าง  
สิริมงคลและแก้ปีชง

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTER ชั้นท่ี 100 
แบบพาโนราม่าของอ่าววิคตอเรียท่ีความสูง 393 ม. จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ติดสถิติ
ตึกท่ีสูงท่ีสุดอันดับ 4 ของโลก ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ 
แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกาะฮ่องกงไว้อย่างสวยงาม จากน้ันให้ท่าน ชอ้ปปิ้งที่โรงงาน 
จิวเวอรี่ ชมความงามของเครื่องเพชร เครื่องประดับท่ีมีมูลค่าและหรูหรา



วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชาวฮ่องกงที่ต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่
ท่านจะได้พบรูปป้ันแชกงใหญ่ ที่มีต านานเล่าขานกันว่า ครั้งหน่ึงมีกลุ่มโจร
จะปล้นสะดมหมู่บ้าน SHA TIN ระหว่างนั้นสตรีในหมู่บ้านได้พบชายชรา
ท่านหนึ่งแนะน าให้เหล่าชาวบ้านพับกระดาษเป็นรูปกังหันให้ได้มากที่สุด แล้ว
เสียบไว้หน้าหมู่บ้าน ปรากฏว่ากลุ่มโจรสลัดกลับเดินผ่านหมู่บ้านนั้นไป 
โดยไม่มีการปล้นเกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า ชายชราท่านน้ัน คือ นาย
พลแชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ ซ่ง
ชาวบ้านจึงร่วมใจสร้างวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่านแชกง

ค่ า บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน
บริการท่านด้วย กุ้งลวก, เป๋าอือนึ่ง, กั้งทอดกระเทียมพริกไทย, 
กุ้งมังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด า , หอยงวงช้าง, 
ปลาหมึกผัดขึ้นฉ่าย, หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผัก
ตามฤดูกาล



ค่ า รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ร่วมสัมผัสความตระการตากับแสง สี เสียง อลังการท่ีสุดในโลก

ที่พัก

หรือเทียบเท่า



สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู ่ “สนามบนิเช็คแล็บกอ๊ก ”

20.45 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 607 พร้อมรับการบริการอาหารและ      
เครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

22.25 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบิน สุวรรณภูม ิพร้อมกับความรู้สึกสุดแสน  
พิเศษ และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีต้ังใจมอบให้

ลีลาวด ีฮอลิเดย์ ลีลา…ที่เปน็ตวัคณุ  

เช้า บริการอาหารเช้า ด้วย ติ่มซ ารสเลิศ

กลางวนั รับรองท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

น าท่านช้อปปิ้ง ณ Nathan Road ถนนสายช้อปป้ิงท่ีคึกคัก และคลาคล่ าไปด้วยผู้คนมากมาย ดู
คล้ายไชน่าทาวน์ เยาวราชบ้านเรา หากกล่าวถึงสินค้าในย่านน้ีก็นับว่ามีมากมายทั้งสินค้าท้องถิ่น
และแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดราคาสุดฤทธิ์ ท่านจะได้สนุกสนานเพลินเพลินในการช้อปปิ้งอย่าง
แน่นอน



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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

56,900.-
55,900.-
54,900.-
53,900.-
23,000.-
8,000.-

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
23,000.-
8,000.-

55,900.-
54,900.-
53,900.-
52,900.-
23,000.-
8,000.-

**อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทางตามที่ก าหนด 
หากมีจ านวนไม่ครบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าบรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ  2,000 **

อัตราคา่บริการ

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) 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

549
539
529
519
230
469

549
539
529
519
230
469

คะแนนสะสมส าหรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• 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 ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
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 เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
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 และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


