LEELA

EXCLUSIVE
HONG KONG -MACAO
กำหนดกำรเดินทำง 15-18 , 22-25 ตุลำคม /
29 ตุลำคม – 01 พฤศจิกำยน 2563

DAY 1
11.30 น.
13.55 น.
17.45 น.
........... น.

คณะพร้อมที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ
เคำน์เตอร์ C ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย
ออกเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง เที่ยวบินที่ TG 638 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 3 ช.ม.
เดินทำงถึงสนำมบิน เช็คแล็บก๊อก เป็นสนำมบินหรือท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกงสำธำรณรัฐประชำชนจีน
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่มำเก๊ำ โดยเรือเฟอร์รี่ ให้ท่ำนได้ชมทัศนียภำพสองฝั่ง

ค่ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
ด้วย HOTPOT ณ โรงแรม THE PARISIAN MACAO

RUINS OF ST. PAUL
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul's) สัญลักษณ์
ประจำเมืองมำเก๊ำที่ทุกคนจะต้องขอไปเยือนโบสถ์แห่งนี้ซักครั้งหนึ่งในชีวิตสร้ำงขึ้นใน
ค.ศ.1602 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น โรงเรี ย นสอนศำสนำแห่ ง แรกของชำวตะวั น ตกในดิ น แดน
ตะวันออก ต่อมำในค.ศ. 1835ได้เกิดเพลิงไหม้อย่ำงรุนแรง ณ โรงเรียนแห่งนี้ ทำให้
เกิดควำมเสียหำยทั้งหลังคงเหลือเพียงประตูหน้ำ และบันไดทำงเข้ำเท่ำนั้น ปัจจุบัน
ได้รับกำรเสนอชื่อแก่องค์กำรยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

SENADO SQUARE
เซนำโด้ สแควร์ (Senado Square) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังประจำมำเก๊ำ อีกหนึ่ง
ไฮไลท์แหล่งช้อปปิ้งที่ก่อตั้งมำพร้อมๆ กับเมืองมำเก๊ำ เดิมเซนำโด้ สแควร์เป็นที่ตั้ง
ของสถำนที่สำคัญทำงรำชกำรและเป็นสถำนที่จัดงำนสำคัญของมำเก๊ำ แต่ปัจจุบันเป็น
ย่ำนช้อ ปปิ้งที่โดดเด่นด้วยตึกเก่ำสไตล์นีโอคลำสสิก เต็มไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร
เครื่องประดับ และสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยหลำยยี่ห้อ

ที่พัก
SHERATON GRAND MACAO HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

DAY 2

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอำม่ำ วัดเก่ำแก่ ที่เก็บรักษำศิลปวัตถุโบรำณซึ่งมี
มูลค่ำมหำศำลไว้มำกมำย เทพเจ้ำประจำวัดแห่งนี้ คือองค์เจ้ำแม่ทับทิม
เทพเจ้ำแห่งท้องทะเล ซึ่งชำวจีนโดยเฉพำะชำวประมงให้ควำมเคำรพเป็น
อย่ำงมำก จะต้องมำทำกำรสักกำระก่อนออกเรือ เพื่อขอพรให้เดินทำง
โดยสวั ส ดิ ภ ำพทุ ก ครั้ ง สร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวำยให้ แ ด่ "อำม่ ำ " องค์
เทพธิดำแห่งท้องทะเล และชื่อ "มำเก๊ำ“ ก็มีที่มำจำกคำว่ำ "อำม่ำ" อีก
ด้วย

STATUE OF KUN LAM
รูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิม ปรำงค์ทอง (Kun Iam Statue) สร้ำงด้วยทอง
สัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีควำมสูง 18 เมตร หนักกว่ำ 1.8 ตัน ประดิษฐำนอยู่
บนฐำนดอกบัวดูงดงำมอ่อนช้อยสะท้อนกับแสงแดดเป็นประกำยจับตำ
ชวนมองตลอดเวลำ แต่ควำมพิเศษของเจ้ำแม่กวนอิมองค์นี้อยู่ที่พระ
พั ก ตร์ เป็ น หน้ ำพระแม่ ม ำรี แต่พ ระวรกำยเป็ น เจ้ ำแม่ ก วนอิ ม เกิ ดจำก
ควำมตั้งใจสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมำเก๊ำในโอกำสที่โปรตุเกสส่ง
มอบมำเก๊ำคืนให้กับสำธำรณรัฐประชำชนจีน

นำท่ำนสู่ หมู่บ้ำนไทปำ (Taipa Village) หมู่บ้ำนเก่ำแก่ทำงตอนใต้ของมำเก๊ำที่ถูกอนุรักษ์วิถีกำรดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นดั้งเดิมเอำไว้อย่ำงดีงำม โดยในสมัยก่อน ที่นี่เป็นหมู่บ้ำนประมงและสถำนที่ประกอบดอกไม้ไฟ แต่ปัจจุบันหมู่บ้ำนไทปำ
(TaipaVillage) ได้ แ ปรเปลี่ ย นเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ มี ค วำมชิ ล ๆ ของบ้ ำ นเรื อ นสี พ ำสเทล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ำง
ประวัติศำสตร์ แหล่งช้อปปิ้ง และของกินที่ควรค่ำแก่กำรมำเช็คอินให้ได้เลย

กลำงวัน รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

........... น.

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ฮ่องกง โดย เรือเฟอร์รี่

REPULSE BAY
นำชมชำยหำดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเกำะฮ่องกง ที่เที่ยวยอดนิยมที่จะต้องไม่พลำดกำรเช็คอิน
ชมวัด TIN HUA นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่ทับทิมที่คุ้มครองชำวประมงนำนนับร้อยปี
ประทับอย่ำงโดดเด่นท่ำมกลำงสวนสวยที่ทอดตัวยำวสู่ชำยหำด และนมัสกำรเทพเจ้ำไฉ่ซิงเอี๊ยะ
เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ ภำยในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของควำมร่ำรวยให้ท่ำนใช้มือลูบที่
เครำรูปปั้นลงมำจนถึงถุงใส่เงินของท่ำน แล้วกำมำใส่กระเป๋ำตัวเอง จำกนั้นเดินวนเป็นวงกลม
เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีจำกตัว แล้วเดินข้ำมสะพำนอำยุยืนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว

วัดหมั่นโหมว สร้ำงขึ้นเพื่ออุทิศแก่เทพวรรณกรรมและเทพสงครำม ฝ่ำยบุ๋นและฝ่ำยบู๊ วัด
เก่ ำ แก่ ที่ สุ ด แห่ ง ห นึ่ งขอ งเก ำะฮ่ อ งก ง เป็ น ที่ นิ ย มใน ห มู่ นั ก ศึ ก ษำที่ จ ะมำสั ก ก ำระ
หวังให้ผลกำรสอบหรือกำรเข้ำรับเข้ำรำชกำรรำบรื่นสมดังปรำถนำ เมื่อเข้ำไปภำยในบริเวณวัด
จะพบเห็นก้ำนธูปยำวเป็นวงขดๆ ที่แขวนอยู่บนเพดำน ดูแปลกตำสวยงำม

ค่ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

ที่พัก

SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL
หรือเทียบเท่ำ

DAY 3

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

WONG TAI SIN TEMPLE
วั ด นี้ ส ร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ ร ำลึ ก ถึ ง พระสงฆ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในอดี ต กำล หลวงพ่ อ หว่ อ งไทซิ น
ปัจจุบันวัดหว่องไทซิน เก็บรักษำภำพวำดอันล้ำค่ำไว้ ทั้งยังเป็นสถำนที่สำหรับให้ผู้
เลื่อมใสศรัทธำได้สวดมนต์เพื่อขอโชคลำภและคำทำนำยจำกเหล่ำทวยเทพ นอกจำกนี้
นำทุกท่ำนสู่ห้องลับของวัดแห่งนื่เปรียบดั่งจักรวำลเล็กๆ ประกอบขึ้นจำก 5 ธำตุ เพื่อ
เสริมสร้ำง สิริมงคลและแก้ปีชง

กลำงวัน รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
ชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL COMMERCE CENTER ชั้นที่ 100
แบบพำโนรำม่ำของอ่ำววิคตอเรียที่ควำมสูง 393 ม. จำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง ติดสถิติ
ตึกที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก ถ่ำยรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ
แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกำะฮ่องกงไว้อย่ำงสวยงำม จำกนั้นให้ท่ำน ช้อปปิ้งที่โรงงำน
จิวเวอรี่ ชมควำมงำมของเครื่องเพชร เครื่องประดับที่มีมูลค่ำและหรูหรำ

วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชำวฮ่องกงที่ต้องมำกรำบไหว้ขอพรที่นี่
ท่ำนจะได้พบรูปปั้นแชกงใหญ่ ที่มีตำนำนเล่ำขำนกันว่ำ ครั้งหนึ่งมีกลุ่ม
โจรจะปล้นสะดมหมู่บ้ำน SHA TIN ระหว่ำงนั้นสตรีในหมู่บ้ำนได้พบชำย
ชรำท่ำนหนึ่งแนะนำให้เหล่ำชำวบ้ำนพับกระดำษเป็นรูปกังหันให้ได้มำก
ที่ สุ ด แล้ ว เสี ย บไว้ ห น้ ำ หมู่ บ้ ำ น ปรำกฏว่ ำ กลุ่ ม โจรสลั ด กลั บ เดิ น ผ่ ำ น
หมู่บ้ำนนั้นไป โดยไม่มีกำรปล้นเกิดขึ้น ชำวบ้ำนจึงเชื่อกันว่ำ ชำยชรำ
ท่ำนนั้น คือ นำยพลแชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ำย
แห่งรำชวงศ์ซ่ง ชำวบ้ำนจึงร่วมใจสร้ำงวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่ำน
แชกง

ค่ำ บริกำรอำหำร ณ หมู่บ้ำนชำวประมง ลียุนมุน
บริกำรท่ำนด้วย กุ้งลวก, เป๋ำอือนึ่ง, กั้งทอดกระเทียมพริกไทย,
กุ้ ง มั ง กรผั ด ขิ ง ต้ น หอม, ปู ผั ด พริ ก ไทยด ำ, หอยงวงช้ ำ ง,
ปลำหมึกผัดขึ้นฉ่ำย, หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผัก
ตำมฤดูกำล

ค่ำ รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL
หรือเทียบเท่ำ

THE SYMPHONY OF LIGHTS
ร่วมสัมผัสควำมตระกำรตำกับแสง สี เสียง อลังกำรที่สุดในโลก

DAY 4
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ด้วย ติ่มซำรสเลิศ
นำท่ำนช้อปปิ้ง ณ Nathan Road ถนนสำยช้อปปิ้งที่คึกคัก และคลำคล่ำไปด้วยผู้คนมำกมำย
ดูคล้ำยไชน่ำทำวน์ เยำวรำชบ้ำนเรำ หำกกล่ำวถึงสินค้ำในย่ำนนี้ก็นับว่ำมีมำกมำยทั้งสินค้ำ
ท้องถิ่นและแบรนด์เนมที่แข่งขันกันลดรำคำสุดฤทธิ์ ท่ำนจะได้สนุกสนำนเพลินเพลินในกำรช้อป
ปิ้งอย่ำงแน่นอน

กลำงวัน รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลำ... นำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินเช็คแล็บก๊อก ”
20.45 น.
และ
22.40 น.

เดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเทีย่ วบิน TG 607 พร้อมรับกำรบริกำรอำหำร
เครื่องดื่มจำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบินไทย
เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภำคพื้นสนำมบิน สุวรรณภูมิ พร้อมกับควำมรู้สึกสุดแสน
พิเศษ และประทับใจกับกำรท่องเที่ยวที่ทำงลีลำวดีตั้งใจมอบให้

ลีลำวดี ฮอลิเดย์ ลีลำ…ที่เป็นตัวคุณ

อัตรำค่ำบริกำรสำหรับ 10 ท่ำนออกเดินทำง
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

ลูกค้ำปกติ

สมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม

59,900.58,900.57,900.56,900.23,000.10,000.-

58,900.57,900.56,900.55,900.23,000.10,000.-

57,900.56,900.55,900.5,4900.23,000.10,000.-

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

สมำชิกบัตรหลัก
589
579
569
559
230
489

สมำชิกบัตรเสริม
589
579
569
559
230
489

อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี,
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท
อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย,
ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะ
ทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย
โดย
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยน
ชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำม
ประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
• สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของ
ทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
• บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก
หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็น
ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด
• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำกำร บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำน
สำมำรถเข้ำชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ของกำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย
• ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้
ลักษณะตำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ
• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป
• เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

