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เพิม่ความสุขในแบบ LUXURY STYLE กบัช่วงเวลาการเฉลิมฉลองสู่ปีใหม่  

ณ มหานครทีไ่ม่เคยหลบัใหล ณ เกาะฮ่องกง 

เริม่ตน้ความสุขในการเดินทาง ดว้ยการ สกัการะพระใหญ่นองปิง พรอ้ม นัง่กระเชา้ชมวิว 360 องศา 

ยอ้นความสุขในวยัเด็ก กบัความสนุกจากสวนสนุกระดบัโลก ฮ่องกง ดิสนียแ์ลนด ์

เสิรฟ์ความสุขต่อเนือ่งดว้ย อาหารเลิศรส สูตรดั้งเดิมของฮ่องกง  

อาหารทะเล LEI YUE MUN, ห่านย่าง YUNG KEE 

คดัสรรที่พกัระดบัมาตรฐาน ในย่านแหล่งชอ้ปป้ิง พรอ้มบริการพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

  

ก าหนดการเดินทาง  29-31 มกราคม / 11-13, 26-28 กุมภาพนัธ ์/ 04-06, 11-13, 25-27 มีนาคม 

                           01-03 เมษายน 2559    

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเชา้ลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลนัเตา 

05.00 น. คณะพบกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการ

บินไทย แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่บริษัท อลิิท ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ 

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG600  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.40 ชม. / เวลาทอ้งถิน่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

11.45 น เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กแลป้กอ๊ก (CHEK LAP KOK) ซ่ึงตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ด้วยงบประมาณการ

ก่อสร้างกว่า 155 พันล้านเหรียญฮ่องกง ซ่ึงนับเป็นสนามบินที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด แห่งหน่ึงของโลก หลังจาก

ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 

เทีย่ง ม้ือกกลางวนัน้ี อิลิท ฮอลิเดยข์อน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย บารบี์คิวพะโล ้

รวมมิตร, ซุปขา้วโพดกระเพาะปลาหอยเชลลแ์หง้, ปลาหมึกสไลดผ์ดัรวมมิตร, หมูเปร้ียวหวาน, กุง้ทอด

ซอสไข่เค็ม, เน้ือปลาทอดราดซอส, ไก่ย่างกระเทียม, ผกัแช่ซุปไข่เงิน-ทอง เสิรฟ์ พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในฮ่องกงอนัน่าตื่นตาตื่นใจที่ นองปิง 360 องศา จากจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด

ของฮ่องกงจากรถกระเช้าขนาด 17 ที่น่ัง เล่ือนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ประมาณ 20 นาที 

เส้นทางท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบ้ิลระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร “เป็นเคเบ้ิลที่มีเส้นทางยาวที่สุดในเอเชีย” 

จากกระเช้าลอยฟ้าท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติ

ฮ่องกง และภูมิประเทศที่เตม็ไปด้วยภูเขา และความเขียวขจีของเกาะ

ลันเตา เดินทางถึง หมู่บา้นนองปิง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่

ได้รับการพัฒนาบ้านเรือนสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายนอกเป็น

แบบโบราณ แต่ภายในตกแต่งอย่างหรูหราทันสมัย มีร้านค้าต่างๆ

มากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านขายของฝากที่ระลึก ร้านน ้าชานองปิง  ซ่ึง

จะจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชาจีน   

มีการสาธติวิธชีง และดื่มชาแบบจีนโบราณ มีชาหลายแบบให้เลือกชิมและเลือกซ้ือ รวมไปถึงขนมเค้ก น าท่าน

นมัสการพระใหญ่ ณ วดัโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา....องค์พระสร้างจากการเช่ือมแผ่นสัมฤทธิ์

ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบ้ืองล่างบริเวณทะเลจีนใต้  
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ค า่ ม้ือค า่น้ี อิลิท ฮอลิเดย ์ขอน าท่านรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร YUNG KEE บริการท่านดว้ย ออเดิรฟ์

ไข่เยีย่วมา้, ห่านย่างช่ือดงั, กุง้ทอดกบัไข่ปู, ไก่ทอดซอสเปร้ียวหวาน, เน้ือปลาเก๋านึง่แฮมจีนและเห็ดหอม

, บะหมีเ่ก๊ียวน ้ า, ซุปซีฟู๊ด พรอ้มดว้ยขนมหวาน 

 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั  THE MIRA HOTEL  ระดบั 5 ดาว ใจกลางแหล่งชอ้ปป้ิง บนถนนนาธาน หรือระดบัเทียบเท่า 

               

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   (2)     ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์  

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูติ่มซ ารสเลิศ ตน้ต ารบัฮ่องกง 

 จากน้ันน าท่านเดินทางย้อนวัยเดก็ไปกบั ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด ์ดินแดน

มหัศจรรย์ อนัเป็นที่ใฝ่ฝันของคุณหนูและครอบครัวที่จะมาใช้วันเวลา

แห่งความสุขร่วมกันในสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของวอลท์ดิสนีย์ ผู้ให้

ก าเนิดดิสนีย์แลนด์แห่งแรก สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์อย่างจุใจและ

คุ้มค่า ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเล่นอนัทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่

ของโลก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบ

กบัร้านค้าขายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุก และขบวน

พาเหรดอนัยิ่งใหญ่ตระการตา  

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชม 

เพลิดเพลินกันต่อกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเคร่ืองเล่นแนว โลก

อนาคต อนัทันสมัย Space Mountain เคร่ืองเล่นที่สนุกสุดๆ Buzz 

Lightyear Astro Blasters เคร่ืองเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ ผู้

รุกรานพร้อมเกบ็คะแนน Orbitron เคร่ืองเล่นขับยานอวกาศสุด

สนุก สนุกต่อกบัเคร่ืองเล่นในดินแดน FANTASY LAND สุดสนุก

กบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบ อาทิ เช่น สโนว์ไวท์, 

เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า,มิกกี้ เมาส์, หมีพูห์ และเพ่ือนๆตัวการ์ตูนอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE 

LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอนัตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์

ป่าอนัน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion 
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King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเร่ือง ไลอ้อนคิงค์ Rafts to Tarzan’s 

Treehouse สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอัน

ไพเราะพร้อมตื่นเต้นกบัสายน า้อนัเยน็ฉ ่า... 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารทะเลเลื่องช่ือ ณ หมู่บา้นชาวประมง ลี ยุ่น หมุ่น 

เริม่ตน้อาหารทะเลสดๆ ดว้ย หอยงวงชา้งซาซิมิ-หมอ้ไฟ, กุง้สดลวก, ปลาเก๋านึ่งซีอ๊ิว, หอยเป๋าฮ้ือนึ่ง, 

ปลาหมึกชุบแป้งทอด, กั้งมงักรทอดกระเทียม, กุง้มงักรอบเนย, หอยเชลลนึ์ง่วุน้เสน้, ปูทอดตงัเก, ผกัสด

ลวกน ้ ามนัหอย, ขา้วผดั 

 

 
ทีพ่กั  THE MIRA HOTEL  ระดบั 5 ดาว ใจกลางแหล่งชอ้ปป้ิง บนถนนนาธาน หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) วดัหวงัตา้เซียน – วดัแชกง – รา้นจ้ีกงัหนั – ชอ้ปป้ิงย่านจิมซาจุ่ย – สนามบิน –  

กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูติ่มซ ารสเลิศ ตน้ต ารบัฮ่องกง 

น าท่านสักการะพระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักใน

นาม วดัหวงัตา้เซียน เป็นวัดที่มีอายุกว่าคร่ึงศตวรรษรายล้อมด้วย

อาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่

ตกแต่งแบบจีนโบราณ ตั้งอยู่บนไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเช่ือ

ว่ามีความศักด์ิสิทธิ์และความเช่ือทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่เต๋า, 

พุทธ, และขงจ๊ือ วัดแห่งน้ีขึ้นช่ือด้านอิทธิฤทธิ์ในการดูแลรักษาโรคภัย

ไข้เจ็บ จึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วยพบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่น า ธูปและ

ส้ม มาสักการะเพ่ือขอพรต่าง ๆ จากน้ันน าชม วดัแชกง หรือ วดักงัหัน  เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่

ของฮ่องกง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 โดยสร้างอยู่ตรงชุมทางแม่น ้า 3 สาย เพราะเช่ือกันว่า

เทพเจ้าน้ันเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเมืองให้พ้นจากภัยน ้าท่วมและโรคระบาดในปี  ค.ศ.1629 ใน

ทุกๆ วันก าเนิดของหน่ึงในเทพเจ้าแห่งโชคลาภซ่ึงตรงกับวันที่ 2 ในเดือนแรกของปีตามปฏิทิน 

จะมีผู้ที่เล่ือมใสศรัทธามากมายเดินทางมายังวัดเพ่ือหมุนใบพัดทองเหลืองโดยเช่ือกันว่าการไ ด้

หมุนใบพัดทองเหลืองเปรียบเสมือนการหมุนเพ่ือพัดพาความโชคดีเข้ามา น าท่านเข้าซ้ือและชม จ้ีกงัหัน ณ 

โรงงานจิวเวอรรี์ ่เพ่ือความเป็นสิริมงคล และเป็นของฝากส าหรับคนทางบ้าน  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่  ย่านจิม ซา จุ่ย บนถนนนาธาน อันเล่ืองช่ือ เลือกซ้ือสินค้าราคา
พิเศษจากแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมช้ันน าชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เขม็ขัดน ้าหอม 

สินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง louis vuitton, Prada, Armani, 

Burberry ฯ หรือของเดก็เล่น ณ จุดช้อปป้ิงช่ือดังต่างๆ อาทิ

เช่น Duty Free Shop, St. Michael, ห้าง Harbour City ฯลฯ

...  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าต่อ ณ บริเวณย่าน โอเช่ียน

เทอรมิ์นอล (OCEAN TERMINAL) แหล่งรวมสินค้าแบ

รนด์เนมช้ันน าช่ือดัง และของฝากคุณหนูที่ TOY R’US และ

ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮ่องกง 

ซ่ึงมีสินค้าแฟช่ันมากมายนานาชนิด อาทิ Mark & Spencer, DKNY, G2000, Armani, Versace, Giordano 

ฯลฯ ห้ามพลาดกบั 1881 HERITAGE ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน CARTON แหล่งช้อปป้ิงระดับ WORLD CLASS น้ี

เพ่ิงตัวเม่ือปี 2009 โดยตัวอาคารสูง 6 ช้ัน ถูกตกแต่งในสไตล์ยุโรป อย่างหรูหรา ภายในประกอบไปด้วย

ร้านอาหารและร้านค้า แบรนด์เนมมากมาย เช่น ROLEX, CARTIER, DUNHIL, EXPEROR, TUDOR เป็น

ต้น อสิระให้ท่านเลือกชม เลือกช้อป ตามอัธยาศัย พร้อมเกบ็ภาพความประทับใจในบรรยากาศแบบคลาสสิค

สไตล์ยุโรปในมุมต่างๆ ที่ถูกตกแต่งด้วยไม้ประดับมากมาย...ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเชก็แล้ปกอ๊ก โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607 

22.25 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ 

 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งน้ีเพื่อประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั / เมนูอาหาร และภตัตาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับฤดูกาล 

และเทศกาล  
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 49,900.- 47,900.- 48,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   48,900.- 46,900.- 47,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 47,900.- 45,900.- 46,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 46,900.- 44,900.- 45,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   12,000.- 12,000.- 12,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  9,000.- 9,000.- 9,000.- 

**หมายเหตุ: อตัราค่าบริการดงักล่าว ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป** 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ การเปลีย่นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวน เพิม่ท่านละ 5,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 479 479 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   469 469 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 459 459 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 449 449 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   120 120 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   389 389 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
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เงือ่นไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์ แอนด ์ เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  

จ ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788) 

  ช่ือบัญชี  บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร)์   

  เลขที ่ 639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 

การยกเลกิ  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน

มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เล็กอาจงอแง

รบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
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 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ

ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์

น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่ าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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