
MALL GROUP  
ก ำหนดวันเดินทำงเองได้ ตำมที่ท่ำนสะดวก

XCLUSIVE
HONGKONG - MACAUE

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนท่องเที่ยว ฮ่องกง-มำเก๊ำ ช่วงเวลำสุดพิเศษ นั่งเรือเฟอร์รี่
เยือนมำเก๊ำขอพรที่วัดอำม่ำ ชมโบสถ์เซนต์ปอลขึ้นสู่ยอดเขำวิคตอเรียพีค ฮ่องกง ท่อง
เที่ยวไฮไลท์ส ำคัญ ช้อปป้ิงเต็มอิ่มที่ จิม ซำ จุ่ยและมงก๊ก สักกำระเทพเจ้ำแชกงหมิว 
กระเช้ำนอนปิง 360 องศำ ชมหมู่บ้ำนนองปิง ที่พักและบริกำรสุดประทับใจมำตรฐำน

อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้วคุณจะรักเรำ…

S



xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ  อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ 
ชั้น 4 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ทุกท่ำน

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มำเก๊ำ – เวเนเซีย - มำเก๊ำ

xx.xx น. ออกเดินทำงสู่ฮ่องกงโดย สำยกำรบิน ....(สำมำรถเลือกสำยกำรบินได้)
xx.xx น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำน เช็กแล้ปก๊อก (CHEK LAP KOK) เกำะฮ่องกง 
หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระเรียบร้อยแล้ว 
เที่ยง …………………………………… 



น ำท่ำนเดินทำงข้ำมสู่ฝั่ง มาเก๊า โดย เรือเฟอร์รี่... น ำท่ำนชมบรรยำกำศเมืองคำสิโนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ ลำสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN RESORT HOTEL 
CASINO อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินกับเกมส์กำรเสี่ยงโชคนำนำชนิด อำทิ บัคคำร่ำ , แบล็คแจ็ค , รู
เล็ต , สล็อตแมชชีนนับพันตู้ เลือกถ่ำยภำพกับบรรยำกำศเมืองเวนิสและสัญลักษณ์ของเมืองเวนิส 
ทั้งเรือกอนโดล่ำ ล ำคลองกลำงเมือง ให้ท่ำนได้รับควำมรู้สึกเหมือนอยู่กลำงเมืองเวนิส ประเทศ
อิตำลี เลือกช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำยทั้ง Channel , Gucci , Louis Vuitton และแบรนด์ดัง
อีกมำกมำย รวมทั้งควำมบันเทิงภำยในโรงแรมอีกมำกมำยตลอดทำงเดิน

แนะน าร้าน  (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง บริกำรอำหำร ณ KAM'S ROAST GOOSE 
ร้ำนห่ำนย่ำงเมนูดัง ที่ได้รับรำงวัลมิชลิน 3 ปีซ้อน



ร้านอาหารแนะน า (ไม่รวมในรายการ)
มื้อค่ ำ แนะน ำร้ำน Glorious Seafood Restaurant

ร้ำนอำหำรจีนที่อยู่ในเวเนเชียน

GRAND HYATT 

HOTEL MACAU
หรือเทียบเท่า 



DAY 2

มำเก๊ำ – วัดอำม่ำ– หอคอยมำเก๊ำ – โบสถ์เซนปอล - ฮ่องกง

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำท่ำนสู่ หอคอยมาเก๊า ชมวิวทิวทัศน์ของมหำนครมำเก๊ำแบบพำ
โนรำมำบนระดับควำมสูงกว่ำ 223 เมตร มีรูปแบบทำงสถำปัตยกรรม
ที่สวยงำมเป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของมำเก๊ำและด้ำนบนยังมีกิจกรรม
ท้ำควำมสูงอีกหลำยอย่ำง เช่น BungyJump , SkyWalk (กิจกรรม
ต่ำงๆไม่รวมในอัตรำค่ำบริกำร)

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่ำแก่ที่สุดและเก็บรักษำศิลปวัตถุเก่ำแก่ซึ่ง
มีมูลค่ำมหำศำลไว้มำกมำยรู้จักกันดีในนำม เจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ำแห่งท้องทะเล 
ชำวจีนโดยเฉพำะชำวประมงจะต้องมำท ำกำรสักกำระก่อนออกเรือ สร้ำงขึ้นเพื่อ
อุทิศถวำยให้แด่ “อำม่ำ” องค์เทพธิดำแห่งท้องทะเล



น ำท่ำนเดินทำงสู่ โบสถ์เซนต์ปอล เป็นสัญลักษณ์ประจ ำเมืองมำเก๊ำที่ทุกคนจะต้องไปเยือน โบสถ์แห่งนี้
ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออก 
ต่อมำใน ค.ศ.1602 เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนศำสนำแห่งแรกของชำวตะวันตกในดินแดนตะวันออก ต่อมำใน
ปี ค.ศ. 1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่ำงรุนแรง ท ำให้เกิดควำมเสียหำยทั้งหลัง คงเหลือเพียงประตูหน้ำและ
บันไดทำงเข้ำเท่ำนั้น  

แนะน าร้าน (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง บริกำรอำหำร ณ ร้ำน Tai Lei Loi Kei
ร้ำนอำหำรสูตรดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมำกกว่ำ 50 ปี



ร้านอาหารแนะน า (ไม่รวมในรายการ)
มื้อค่ ำ แนะน ำ ย่ำนลียูมุน ย่ำนที่มีชื่อเสียงด้ำนอำหำรทะเลของฮ่องกง

MIRA 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 3 

วิคตอเรียพีค – ร้ำนจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว –
วัดหวังต้ำเซียน - ช้อปปิ้งย่ำนจิมซำจุ่ย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำท่ำนขึ้นสู่ยอด วิคตอเรียพีค (VICTORIA PEAK) จุดชมวิวที่สวยที่สุดบน
ยอดเขำ ท ำให้สำมำรถเห็นเกำะฮ่องกงได้ชัดเจนที่สุดในแบบ PANORAMA
VIEW ตื่นตำตื่นใจกับทัศนียภำพของตึกระฟ้ำของชำวฮ่องกง และอำคำรที่
ก่อสร้ำงตำมหลักฮวงจุ้ย จำกนั้นน ำท่ำนเยี่ยมชม ร้ำนจิวเวอรี่ ซึ่งมีชื่อเสียง
ในกำรออกแบบเครื่องประดับ

น ำท่ำนเดินทำงสักกำระเทพเจ้ำแชกง ณ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม 
เป็นวัดหน่ึงที่ประชำชนชำวจีนในฮ่องกงให้ควำมเลื่อมใสศรัทธำ วัดนี้ถูกกล่ำว
ขำนให้เป็นปลำยทำงของกำรแก้ชง กำรหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิต
พลิกผันจำกร้ำยกลำยเป็นดีได้



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไท่ซินในส ำเนียงกวำงตุ้ง เป็นวัดที่มี
อำยุกว่ำครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีควำมงดงำมด้วยอำคำรที่ตกแต่งแบบจีนโบรำณ ตั้งอยู่บนไหล่เขำ
เกำลูน เป็นวัดที่ชำวฮ่องกงเชื่อว่ำมีควำมศักดิ์สิทธิ์ ในแต่ละวันมีผู้คนมำกรำบไหว้ตลอดเวลำ

น ำท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่ ย่ำน จิม ซำ จุ่ย ย่ำนที่มีตลำดและบรรยำกำศ
คึกคัก ให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำหรือเดินเลือกซื้อของฝำกมำกมำยบนถนนนำธำนอันเลื่องชื่อ แหล่ง
รวมสินค้ำแบรนด์เนมชั้นน ำชื่อดังนำนำชนิด

แนะน าร้าน  (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง แนะน ำร้ำน Sea View Congee ร้ำนโจ๊กดังย่ำนมงก๊ก



ร้านอาหารแนะน า (ไม่รวมในรายการ)
มื้อค่ ำ แนะน ำร้ำน ย่ำนลียูมุน ย่ำนที่มีชื่อเสียงด้ำนอำหำรทะเล

ของฮ่องกง

MIRA 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 4

ฮ่องกง – นองปิง – ซิตี้เกท เอำท์เลต – สนำมบิน -กรุงเทพ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้านนองปิง โดยกระเช้าไฟฟ้า 
สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำบ้ำนเรือน
สร้ำงด้วยสถำปัตยกรรมแบบจีน ภำยนอกเป็นแบบโบรำณ 
แต่ภำยในตกแต่งอย่ำงหรูหรำทันสมัย มี ร้ำนค้ำต่ำงๆ
มำกมำย



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ CITYGATE OUTLET แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์ดังต่ำงๆมำกมำย ที่
จะพำกันมำลดรำคำตั้งแต 30-70 % ไม่ว่ำจะเป็น LEVIS , NIKE , QUIKLSILVER , PUMA , 
TIMBERLAND ฯลฯ อิสระให้ท่ำนเลือกชม เลือกช้อป ตำมอัธยำศัย พร้อมเก็บภำพควำม
ประทับใจในบรรยำกำศแบบคลำสสิคสไตล์ยุโรปในมุมต่ำงๆที่ถูกตกแต่งด้วยไม้ประดับมำกมำย

แนะน าร้าน  (ไม่รวมในรายการ)
เที่ยง แนะน ำร้ำน Ngong Ping Garden Restaurant ร้ำนอำหำรบน

หมู่บ้ำนนองปิง



ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินเช็กแล้ปก๊อก
xx.xx น. อ อ ก เ ดิ น ท ำ ง ก ลั บ ก รุ ง เ ท พ ฯ โ ด ย ส ำ ย ก ำ ร บิ น 
........................
xx.xx น. เดินทำงกลับถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย
สวัสดิภำพ

แนะน าร้านอาหาร (ไม่รวมในรายการ)
ค่ า แนะน าร้าน FEDERAL PALACE RESTAURANT

หมายเหตุ 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบิน ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ



อัตราค่าบริการ
กรุ๊ปส่วนตัว

ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 
2 ท่านข้ึนไป

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
และค่าอาหาร)

ประเภทผู้เดินทำง
รำคำผู้เดินทำง 

2 ท่ำน 
รำคำผู้เดินทำง 

4 ท่ำน
รำคำผู้เดินทำง

6 ท่ำน

ผู้ใหญ่ท่ำนละ  (พักห้องคู่) 69,500.- 55,500.- 49,500.-

กรณีมีหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงจำกประเทศไทย (ช ำระเพิ่ม) ประมำณท่ำนละ 
(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)

25,000.- 13,000.- 9,000.-

กรณีพักเดี่ยวช ำระเพิ่มท่ำนละ  - 15,000.- 15,000.-

รำคำตั๋วเครื่องบินช้ัน ECONOMY CLASS เริ่มต้นประมำณท่ำนละ
(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)

13,000.- 13,000.- 13,000.-

** รำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับช่วงเวลำกำรเดินทำง **



อัตราค่าบริการนี้รวม อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม

🗸 ค่ำโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง) ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ใน
รำยกำร หรือระดับเดียวกัน

🗸 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ

🗸 มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide)

🗸 ค่ำประกันอุบัติเหตุเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำตลอด
กำรรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

🗴 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำม
รำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง

🗴 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร

🗴 มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน
ตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ

🗴 ค่ำท ำหนังสือเดินทำง

🗴 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 
20 กิโลกรัมต่อท่ำน )

🗴 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและ
ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ

🗴 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 20,000 บาท
🗸 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
🗸 ช ำระโดยเงินสด
🗸 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  
🗸 ช ำระผ่ำนระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช ำระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่ำบริกำร SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขท่ี 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขท่ี 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
การยกเลิก  : 

กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30  วันท ำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด

“การจอง”

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ

หยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือ

หำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่ อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดี

จะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำไดทั้นภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ
และค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรอืออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำร

กำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ 
ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถำนที่ท่องเท่ียวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้

ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชม
สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ /หรือควำมประมำทจำก
ตัวนักท่องเท่ียวเอง

18. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะ
ร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

19. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งไ ด้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะ
พยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสำยกำรบินจัดให้มำ

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


