เพิม่ ความสุขในแบบ LUXURY STYLE กับช่วงเวลาการเฉลิมฉลองสู่ปีใหม่
ณ มหานครทีไ่ ม่เคยหลับใหล ณ เกาะฮ่องกง
เริ่มต้นความสุขในการเดินทาง ด้วยการ สักการะพระใหญ่นองปิ ง พร้อม นังกระเช้
่
าชมวิว 360 องศา
ย้อนความสุขในวัยเด็ก กับความสนุ กจากสวนสนุ กระดับโลก ฮ่องกง ดิสนียแ์ ลนด์
เสิรฟ์ ความสุขต่อเนือ่ งด้วย อาหารเลิศรส สูตรดั้งเดิมของฮ่องกง
อาหารทะเล LEI YUE MUN, ห่านย่าง YUNG KEE
คัดสรรทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน ในย่านแหล่งช้อปปิ้ ง พร้อมบริการพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดการเดินทาง

12-14 เมษายน 2559

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้ านองปิ ง – พระใหญ่ลนั เตา
05.00 น.
คณะพบกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการ
บินไทย แอร์เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับ พร้ อมอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.40 ชม. / เวลาท้องถิน่ ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
11.45 น
เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กแล้ปก๊อก (CHEK LAP KOK) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ด้ วยงบประมาณการ
ก่อสร้ างกว่า 155 พันล้ านเหรียญฮ่องกง ซึ่งนับเป็ นสนามบินที่ทันสมัยและใหญ่ท่ีสุด แห่ งหนึ่งของโลก หลังจาก
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)
เทีย่ ง
มื้ อกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย์ขอนําท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บาร์บีคิวพะโล้รวม
มิตร, ซุปข้าวโพดกระเพาะปลาหอยเชลล์แห้ง, ปลาหมึกสไลด์ผดั รวมมิตร, หมู เปรี้ ยวหวาน, กุง้ ทอดซอส
ไข่เค็ม, เนื้ อปลาทอดราดซอส, ไก่ย่างกระเทียม, ผักแช่ซุปไข่เงิน-ทอง เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในฮ่องกงอันน่าตื่นตาตื่นใจที่ นองปิ ง 360 องศา จากจุ ดชมวิวที่สวยงามที่สุด
ของฮ่องกงจากรถกระเช้ าขนาด 17 ที่น่ัง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ประมาณ 20 นาที
เส้ นทางท่องเที่ยวบนรถกระเช้ าเคเบิ้ลระยะทางกว่ า 5.7 กิโลเมตร “เป็ นเคเบิ้ลที่มีเส้ นทางยาวที่สุดในเอเชีย”
จากกระเช้ าลอยฟ้ าท่า นสามารถชมทัศนียภาพของสนามบิน นานาชาติ
ฮ่องกง และภูมิ ประเทศที่เต็ม ไปด้ วยภูเขา และความเขียวขจีของเกาะ
ลันเตา เดินทางถึง หมู่บา้ นนองปิ ง สถานที่ท่ องเที่ยวเชิงวั ฒ นธรรมที่
ได้ รับการพัฒนาบ้ านเรือนสร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายนอกเป็ น
แบบโบราณ แต่ ภ ายในตกแต่ ง อย่ า งหรู ห ราทั น สมั ย มี ร้ า นค้ า ต่ า งๆ
มากมาย อาทิ ร้ านอาหาร ร้ านขายของฝากที่ระลึก ร้ านนํ้าชานองปิ ง ซึ่ง
จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็ นมาของชาจี น
มีการสาธิตวิธชี ง และดื่มชาแบบจีนโบราณ มีชาหลายแบบให้ เลื อกชิมและเลือกซื้อ รวมไปถึงขนมเค้ ก นําท่าน
นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่ หลิน หรือ นิยมเรียกว่ าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์
ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
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มื้ อคํา่ นี้ อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร YUNG KEE บริการท่านด้วย ออเดิรฟ์
ไข่เยีย่ วม้า, ห่านย่างชื่อดัง, กุง้ ทอดกับไข่ปู, ไก่ทอดซอสเปรี้ ยวหวาน, เนื้ อปลาเก๋านึง่ แฮมจีนและเห็ ดหอม
, บะหมีเ่ กี๊ ยวนํ้า, ซุปซีฟู๊ด พร้อมด้วยขนมหวาน

ทีพ่ กั

THE MIRA HOTEL ระดับ 5 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ ง บนถนนนาธาน หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ติ่มซํารสเลิศ ต้นตํารับฮ่องกง
จากนั้นนําท่านเดินทางย้ อนวัยเด็กไปกับ ฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ ดินแดน
มหัศจรรย์ อันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของคุณหนู และครอบครัวที่จะมาใช้ วันเวลา
แห่ ง ความสุข ร่ ว มกันในสวนสนุ กอัน ยิ่ง ใหญ่ ข องวอลท์ดิ ส นี ย์ ผู้ ให้
กํา เนิ ด ดิส นี ย์แ ลนด์แห่ ง แรก สนุ กกับ สวนสนุ กดิส นี ย์ อย่ า งจุ ใจและ
คุ้มค่า ท่านจะได้ พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่
ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้ พบ
กับร้ านค้ าขายของที่ระลึก และร้ านอาหารมากมาย และสุดสนุ กกับรถไฟไอนํ้าโบราณรอบสวนสนุ ก และขบวน
พาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเทีย่ วชม
เพลิ ดเพลิ นกันต่อกับตัว การ์ตูนขวั ญใจพร้ อมถ่ ายรูปเป็ น ที่ระลึ ก
TOMORROW LAND ท่ า นจะได้ ส นุ กกับเครื่ องเล่ นแนว โลก
อนาคต อันทันสมัย Space Mountain เครื่องเล่ นที่สนุ กสุดๆ Buzz
Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่ นที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้
รุกรานพร้ อมเก็บคะแนน Orbitron เครื่องเล่ นขับยานอวกาศสุด
สนุก สนุกต่อกับเครื่องเล่นในดินแดน FANTASY LAND สุดสนุ ก
กับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้ พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์,
เจ้ าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า,มิกกี้เมาส์, หมีพูห์ และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน ADVENTURE
LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้ น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่ าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์
ป่ าอันน่าตื่นเต้ นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้ านต้ นไม้ ของทาร์ซาน ท่านจะได้ พบกับ Festival of the Lion
Elite Luxury Hong Kong 3D2N_TG_12-14 Apr 2016
อิลิท ฮอลิเดย์ “ดูแล...กันและกัน”

2|Page

คํา่

King เพลิดเพลินกับโชว์ อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่ าตัวการ์ ตูนในเรื่ อง ไลอ้ อนคิงค์ Rafts to Tarzan’s
Treehouse สนุ กกับการล่ องแพข้ ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่ งป่ าอัน
ไพเราะพร้ อมตื่นเต้ นกับสายนํา้ อันเย็นฉํ่า...
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารทะเลเลื่องชื่อ ณ หมู่บา้ นชาวประมง ลี ยุ่น หมุ่น
เริม่ ต้นอาหารทะเลสดๆ ด้วย หอยงวงช้างซาซิ มิ-หม้อไฟ, กุง้ สดลวก, ปลาเก๋านึ่งซี อ๊ ิ ว, หอยเป๋ าฮื้ อนึ่ง,
ปลาหมึกชุบแป้งทอด, กั้งมังกรทอดกระเทียม, กุง้ มังกรอบเนย, หอยเชลล์นึง่ วุน้ เส้น, ปูทอดตังเก, ผักสด
ลวกนํ้ามันหอย, ข้าวผัด

ทีพ่ กั

THE MIRA HOTEL ระดับ 5 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ ง บนถนนนาธาน หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกง – ร้านจี้ กังหัน – ช้อปปิ้ งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบิน –
กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ติ่มซํารสเลิศ ต้นตํารับฮ่องกง
นําท่านสักการะพระที่ ซิก ซิก หยวน หว่ องไทซิน หรือคนไทยรู้จักใน
นาม วัดหวังต้าเซี ยน เป็ นวั ดที่มีอายุ กว่ าครึ่งศตวรรษรายล้ อมด้ ว ย
อาคารที่พั กอาศัยของการเคหะ ตัว วั ดมี ค วามงดงามด้ ว ยอาคารที่
ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อ
ว่ ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้ แก่เต๋า,
พุทธ, และขงจื๊อ วัดแห่งนี้ข้ นึ ชื่อด้ านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัย
ไข้ เจ็บ จึงได้ รับการนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วยพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นํา ธูปและ
ส้ ม มาสักการะเพื่อขอพรต่าง ๆ จากนั้นนําชม วัดแชกง หรือ วัดกังหัน เป็ น 1 ใน 4 วัดใหญ่
ของฮ่องกง สร้ างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยสร้ างอยู่ตรงชุมทางแม่ นํ้า 3 สาย เพราะเชื่อกันว่ า
เทพเจ้ านั้นเป็ นผู้ปกป้ องคุ้มครองเมืองให้ พ้นจากภัยนํ้าท่วมและโรคระบาดในปี ค.ศ.1629 ใน
ทุกๆ วันกําเนิดของหนึ่งในเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภซึ่งตรงกับวันที่ 2 ในเดือนแรกของปี ตามปฏิทิน
จะมีผู้ท่ีเลื่อมใสศรัทธามากมายเดินทางมายังวัดเพื่อหมุนใบพัดทองเหลืองโดยเชื่อกันว่ าการได้
หมุนใบพัดทองเหลืองเปรียบเสมือนการหมุนเพื่อพัดพาความโชคดีเข้ ามา นําท่านชมและเลือกซื้อ จี้ กังหัน ณ
โรงงานจิวเวอร์รี่ เพื่อความเป็ นสิริมงคล และเป็ นของฝากสําหรับคนทางบ้ าน
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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20.45 น.
22.25 น.

อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งที่ ย่านจิ ม ซา จุ่ย บนถนนนาธาน อันเลื่องชื่อ เลือกซื้อสินค้ าราคา
พิเศษจากแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชั้นนําชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, เข็มขัดนํ้าหอม
สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง louis vuitton, Prada, Armani, Burberry ฯ หรือของเด็กเล่ น ณ จุ ดช้ อปปิ้ งชื่อดังต่างๆ
อาทิเช่น Duty Free Shop, St. Michael, ห้ าง Harbour City ฯลฯ... อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าต่อ ณ บริเวณ
ย่าน โอเชี่ยนเทอร์มินอล (OCEAN TERMINAL) แหล่ งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชั้นนําชื่อดัง และของฝาก
คุณหนูท่ี TOY R’US และร้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE ที่
ใหญ่ท่สี ุดของเกาะฮ่องกง ซึ่งมีสินค้ าแฟชั่นมากมายนานาชนิด
อาทิ Mark & Spencer, DKNY, G2000, Armani, Versace,
Giordano ฯลฯ ห้ ามพลาดกับ 1881 HERITAGE ซึ่งตั้งอยู่
บนถนน CARTON แหล่ งช้ อปปิ้ งระดับ WORLD CLASS นี้
เพิ่ ง ตัว เมื่ อปี 2009 โดยตัว อาคารสูง 6 ชั้ น ถูกตกแต่ ง ใน
สไตล์ ยุโรป อย่ า งหรูห รา ภายในประกอบไปด้ ว ยร้ า นอาหาร
และร้ านค้ า แบรนด์เนมมากมาย เช่น ROLEX, CARTIER,
DUNHIL, EXPEROR, TUDOR เป็ นต้ น อิสระให้ ท่านเลือกชม เลือกช้ อป ตามอัธยาศัย พร้ อมเก็บภาพความ
ประทับใจในบรรยากาศแบบคลาสสิคสไตล์ยุโรปในมุมต่างๆ ที่ถูกตกแต่งด้ วยไม้ ประดับมากมาย...ได้ เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเช็กแล้ ปก๊อก โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ / เมนู อาหาร และภัต ตาคารอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงขึ้ นอยู่ก ับฤดู กาล
และเทศกาล
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
59,900.58,900.57,900.56,900.12,000.10,000.-

สมาชิกบัตรหลัก
57,900.56,900.55,900.54,900.12,000.10,000.-

สมาชิกบัตรเสริม
58,900.57,900.56,900.55,900.12,000.10,000.-

**หมายเหตุ: อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึ้ นไป**
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่ นแปลงค่าบริการ หากมีผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจํ านวน เพิม่ ท่านละ 5,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
579
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
569
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
559
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
549
พักเดี่ยว ได้รบั คะแนนเพิม่ ท่านละ
120
มีตวั๋ แล้ว ได้รบั คะแนน
479
- โปรแกรมนี้ สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม
579
569
559
549
120
479

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบิน
ทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
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เงือ่ นไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
• ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
• ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย)
จํากัด
• ชําระโดยเงินสด
• ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ รับท่า นผู้เดินทางที่เคยเดิน ทางแล้ วมี ประวัติความประพฤติไ ม่ น่ ารั ก หรือมี พฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม
สร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่ สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่
ต้ องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิจ ารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่า นที่มี เด็กทารกอายุต่ าํ กว่ า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ ว ย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณีท่ีมี ผู้ เดิน ทางตํ่า กว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง ให้ ผู้ เดิน ทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
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หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ีท่า นขอเปลี่ยนตัว ผู้เดินทาง โดยสามารถขอวี ซ่าได้ ทัน ภายในกําหนดเวลา บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตัว๋ เครื่องบินที่ไม่ อนุ ญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สํา หรั บท่า นผู้ เดินทางที่ประสงค์จ ะซื้ อตั๋ว เครื่องบิน ภายในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัว ร์ ) หรื อ
ดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่ า นผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือชําระค่ าใช้ จ่ า ยใด ๆ ไป โดยไม่ ไ ด้ รับการยืนยัน ดัง กล่ าว แล้ วต่ อมาทัว ร์น้ั น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 10 วัน หากท่านเห็นว่ า
รายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่
ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ า ช้ าของสายการบิน, การนัดหยุ ดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทําการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่ สามารถเลือก
ตําแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัท ฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่า นผู้เดินทางที่เชื่อมั่น ในมาตรฐานของบริ ษั ทฯ ซึ่ง ประสงค์จ ะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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