
LEELA HONG KONG DISNEYLAND EXCLUSIVE
ก ำหนดวันเดินทำง : วันที่ 3-5 พ.ค./07-09,14-16,21-23,29 มิ.ย.-01 ก.ค./13-15,26-28 ก.ค. 2562



DAY 1
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 

06.00 น. คณะพร้อมที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ 
เคำน์เตอร์ C ประตูหมำยเลข 2 สายการบินไทย

08.00 น. ออกเดินทำงสู่ เกาะฮ่องกง เที่ยวบินที่ TG 600 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัท
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 3 ช.ม.

11.45 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เช็คแล็บกอ๊ก เป็นสนำมบินหรือท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกงสำธำรณรัฐประชำชนจีน

กลางวัน รับรองท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร



น าท่านขึ้นกระเช้า สู่ นองปิง 360 น าท่ำนขึ้นกระเช้ำชมทิวทัศน์เทือกเขำ ทะเลสีครำมที่
งดงำม และหมู่บ้ำนวัฒนธรรมนองปิงของเกำะลันตำ ไหว้พระใหญ่ที่โด่งดัง ณ อำรำม
โปหลิน บนยอดเขำจะมีร้ำนค้ำน่ำรักมำกมำย ให้ท่ำนเลือกซื้อของฝำกของที่ระลึก 
จำกนั้นให้ท่ำนแวะช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ซิตี้เกท เอ้าท์เลท CITYGATE OUTLETS ศูนย์รวม
สินค้ำสไตล์พรี เมียม หรูหรำทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ฮ่องกง พร้อม
เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสินค้ำรำคำพิเศษตลอดท้ังปี เช่น จิออร์ดำโน่ เอ้ำท์เลท อำดิ
ดำส เอ้ำท์เลท หรือ คลำร์ก เอ้ำท์เลท



THE SYMPHONY OF LIGHTS 
ร่วมสัมผัสควำมตระกำรตำกับแสง สี เสียง อลังกำรที่สุดในโลก ...



ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ

มื้อค  า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกค่ ำคืนอันแสนพิเศษ



DAY 2 วันที สองของการเดินทาง ... ให้ท่ำนซึมซับอิ่มเอมกับประวัติศำสตร์อันยำวนำนของฮ่องกง ... 

เช้า... บริการอาหารด้วย “ติ มซ า” กำรรับประทำนติ่มซ ำจึงเรียกว่ำ "หย ำฉำ" ซึ่งมี
ควำมหมำยว่ำ "กำรดื่มชำ" โดยผู้คน มักจะรับประทำนติ่มซ ำเป็นอำหำรมื้อสำยหรือ
มื้อกลำงวัน ในหมู่ครอบครัว และเพื่อนร่วมงำน...



REPULSE BAY

ชำยหำดที่สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของเกำะฮ่องกง ท่ีเที่ยวยอดนิยมที่ท่ำนจะต้องไม่พลำดกำรเช็คอิน ชมวัด TIN HUA นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิม และเจ้ำแม่
ทับทิมที่คุ้มครองชำวประมงนำนนับร้อยปีประทับอย่ำงโดดเด่นท่ำมกลำงสวนสวยที่ทอดตัวยำวสู่ชำยหำด และนมัสกำรเทพเจ้ำไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเ จ้ำ
แห่งโชคลำภ ภำยในวัดเดียวกัน เคล็ดเล็กๆ น้อยๆ ของควำมร่ ำรวยให้ท่ำนใช้มือลูบที่เครำรูปปั้นลงมำจนถึงถุงใส่เงินของท่ำน แล้วก ำมำใส่กระเป๋ำ
ตัวเอง จำกน้ันเดินวนเป็นวงกลม เพื่อขับไล่ส่ิงไม่ดีจำกตัว พร้อมกับเดินข้ำมสะพำนอำยุยืนเพ่ือเป็นสิริมงคล



SKY100
จุดชมวิวที่สูงที่สุดในฮ่องกง ตึก INTERNATIONAL 
COMMERCE CENTER ชั้นที  100 ชมวิวพำโนรำม่ำ
ของอ่ำววิคตอเรียที่ควำมสูง 393 ม. จำกระดับน้ ำทะเล
ปำนกลำง ติดสถิติตึกที่สูงที่สุดอันดับ 4 ของโลก 
ถ่ำยรูปกับมุมยอดฮิตของ Sky 100 และชมเทคโนโลยีสื่อ 
แสง สี เสียง ที่แสดงประวัติเกำะฮ่องกงไว้อย่ำงสวยงำม 
จำกนั้นให้ท่ำนช้อปปิ้งที่ โรงงานจิวเวอรี  ชมควำมงำม
ของเครื่องเพชร เครื่องประดับที่มีมูลค่ำและหรูหรำ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



CHE KUNG
วัดแชกงหมิว วัดยอดนิยมของชำวฮ่องกงที่ต้องมำกรำบไหว้ขอพรที่นี่ท่ำนจะได้
พบรูปปั้นแชกงใหญ่ ที่มีต ำนำนเล่ำขำนกันว่ำ ครั้งหนึ่งมีกลุ่มโจรจะปล้นสะดมหมู่บ้ำน
SHA TIN ระหว่ำงนั้นสตรีในหมู่บ้ำนได้พบชำยชรำท่ำนหนึ่งแนะน ำให้เหล่ำชำวบ้ำนพับ
กระดำษเป็นรูปกังหันให้ได้มำกที่สุด แล้วเสียบไว้หน้ำหมู่บ้ำน ปรำกฏว่ำกลุ่มโจรสลัด
กลับเดินผ่ำนหมู่บ้ำนนั้นไป โดยไม่มีกำรปล้นเกิดขึ้น ชำวบ้ำนจึงเชื่อกันว่ำ ชำยชรำ
ท่ำนนั้น คือ นำยพลแชกง อดีตนักรบผู้ปกป้องกษัตริย์องค์สุดท้ำยแห่งรำชวงศ์ซ่ง
ชำวบ้ำนจึงร่วมใจสร้ำงวัดกังหันขึ้น เพื่อระลึกถึงท่ำนแชกง



ค  า บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวประมง ลียุนมุน
บริกำรท่ำนด้วย กุ้งลวก, เป๋ำอือนึ่ง, กั้งทอดกระเทียมพริกไทย, กุ้ง
มังกรผัดขิงต้นหอม, ปูผัดพริกไทยด ำ, หอยงวงช้ำง, ปลำหมึกผัด
ขึ้นฉ่ำย, หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น, ผัดผักตำมฤดูกำล

DINNER EXCLUSIVE …



SHOPPING NATHAN ROAD
อาจคล้ายไชน่าทาวน์ เยาวราชบ้านเรา หำกกล่ำวถึง
สินค้ำในย่ำนนี้ก็นับว่ำมีมำกมำยทั้งสินค้ำท้องถิ่นและแบรนด์
เนมที่แข่งขันกันลดรำคำสุดฤทธิ์ ท่ำนจะสนุกสนำนเพลิน
เพลินทั้ง 3 ย่ำนนี้ จนลืมเวลำ

ใหท้่ำนช้อปปิ้งย่ำนดังจิมชำซุย TSIM SHA TSUI ม่งก๊ก 
MONG KOK และเลดี้ มำร์เก็ต LADIES’ MARKET
สวรรค์ของเหล่ำ นักช้อปตัวยง คึกคัก และคลำคล่ ำไปด้วย
ผู้คนยำมค่ ำคืน 



ที่พัก
SHANGRI-LA KOWLOON HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ

มื้อค  า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกค่ ำคืนอันแสนพิเศษ



DAY 3

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
น ำท่ำนสู่ ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ สัมผัสกำรผจญภัย เวทย์มนต์ และผองเพื่อนตัวกำร์ตูนดังระดับ
โลกรอคุณอยู่ สถำนที่แห่งกำรเติมแต้มจินตนำกำรให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุด สำมำรถเนรมิตชีวิตให้คุณได้รับ
สัมผัสจำกตัวกำร์ตูนที่คุณชื่นชอบ อำทิ มิกกี้เมำท์พระเอกรุ่นเก๋ำ, สำวงำมผิวขำวรำวหิมะ ผมด ำดุจ
กำน้ ำ หรือ สโนว์ไวท์, เจมส์–ไมค์และผองเพื่อนสัตว์ประหลำดจำก MONSTER INC. ณ ที่แห่งนี้ 
ควำมสนุกสนำน ควำมสุข และเสียงหัวเรำะจะยังคงอยู่ตลอดกำล

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



HONG KONG DISNEYLAND



...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินเช็คแล็บกอ๊ก ”

20.45 น. เดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเที ยวบิน TG 607 พร้อมรับกำรบริกำรอำหำร
และเครื่องดื่มจำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบินไทย

22.40 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภำคพื้นสนำมบิน สุวรรณภูมิ พร้อมกับควำมรู้สึกสุดแสนพิเศษ 
และประทับใจกับกำรท่องเที่ยวที่ทำงลีลำวดีตั้งใจมอบให้



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
11,000.-
7,000.-

47,900.-
46,900.-
45,900.-
44,900.-
11,000.-
7,000.-

48,900.-
47,900.-
46,900.-
45,900.-
11,000.-
7,000.-

**อัตราคา่บริการ ส่าหรับจา่นวนผูเ้ดนิทางตามทีก่า่หนด 
หากมจี่านวนไมค่รบ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บริการ เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 5,000.-**

อัตราคา่บริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

479
469
459
449
110
409

479
469
459
449
110
409

คะแนนสะสมสา่หรับสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( สองท่านต่อหนึ่งห้อง )
• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





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

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปทา่งาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น ( กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย ( กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

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

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช่าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากที่สดุ

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าชา้หรอืเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท่าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี่สดุภายใตล้ักษณะ
ต่าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


