
MALL GROUP  
ก ำหนดวันเดินทำงเองได้ ตำมท่ีท่ำนสะดวก

ONGKONG FUNNY
DISNEYLANDH

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฮ่องกง มหำนครที่ไม่เคยหลับไหลมอบเวลำ
แห่งควำมสุขของครอบครัวที่DISNEYLAND ชมวิวเมืองฮ่องกงวิคตอเรียพีค ท่องเที่ยว
หมู่บ้ำนนองปิง ไหว้พระขอพร ณ วัดแชกง ช้อปปิ้งจุใจ จิม ซำ จุ่ย พร้อมอำหำรเลิศ

รส ที่พักและบริกำรสุดประทับใจ มำตรฐำนอิมเมจ ฮอลิเดย์
…แล้วคุณจะรักเรำ…

S



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

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งย่ำนจิมซำจุ่ย  -
ฮ่องกง

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



น ำท่ำนขึ้นสู่ยอด วิคตอเรียพีค (VICTORIA PEAK) จุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขำท ำให้สำมำรถ
เห็นเกำะฮ่องกงได้ชัดเจนที่สุดในแบบ PANORAMA VIEW ณ จุดนี้ ท่ำนจะได้สัมผัสบรรยำกำศอัน
สดชื่น และตื่นตำตื่นใจกับทัศนียภำพของตึกระฟ้ำของเกำะฮ่องกง และอำคำรที่ก่อสร้ำงตำมหลักฮวง
จุ้ย

จำกนั้นน ำท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ง ย่ำนจิมซำจุ่ย  ย่ำนที่มีตลำดบรรยำกำศคึกคัก ให้ท่ำนช้
อปปิ้งสินค้ำหรือเดินเลือกซื้อของฝำกมำกมำยบนถนนนำธำนอันเลื่องชื่อ แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์
เนมชั้นน ำชื่อดังนำนำชนิด

แนะน ำร้ำน  (ไม่รวมในรำยกำร)
เที่ยง บริกำรอำหำร ณ KAM'S ROAST GOOSE 
ร้ำนห่ำนย่ำงเมนูดัง ที่ได้รับรำงวัลมิชลิน 3 ปีซ้อน



ร้ำนอำหำรแนะน ำ (ไม่รวมในรำยกำร)
มื้อค่ ำ แนะน ำร้ำน HUNG LEE RESTAURANT 

ร้ำนโจ๊กย่ำน จิมซำจุ่ย

MIRA 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 2

ฮ่องกง – ร้ำนจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว – ดิสนีย์แลนด์ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงสักกำระเทพเจ้ำแชกง ณ วัดแชกงหมิว หรือ วัด
กังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ประชำชนชำวจีนในฮ่องกงให้ควำมเลื่อมใส
ศรัทธำมำก สร้ำงขึ้นเพื่อระลึกถึงต ำนำนแห่งนักรบรำชวงศ์ซ่ง วัดนี้
ถูกกล่ำวขำนให้เป็นปลำยทำงของกำรแก้ชง ตำมควำมเชื่อที่ว่ำ กำร
หมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจำกร้ำยกลำยเป็นดีได้ 
เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ำยและน ำแต่สิ่งดีๆ เข้ำมำในชีวิตเรำ ... 

น ำท่ำนเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรี่ ซึ่งมีชื่อเสียงในกำรออกแบบเครื่องประดับ



น ำท่ำนสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่ำสุดที่รอคอยมอบประสบกำรณ์อัน
น่ำอัศจรรย์ ส ำหรับทุกคนในครอบครัว  ไม่ว่ำจะเป็นละครเวที  สไตล์บรอดเวย์โชว์ดังต่ำงๆ ของดิสนีย์ 
ดอกไม้ไฟสุดตระกำรตำ จนถึงขบวนพำเหรด ส ำหรับทุกสมำชิกในครอบครัว และเมื่อเข้ำไปในดิสนีย์แลนด์
ท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพอันน่ำรื่นรมย์ผ่ำนแดนมหัศจรรย์ 3 แห่ง ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกำ และ
โรงแรมสไตล์ดิสนีย์แลนด์อีก 2 แห่ง พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นต่ำงๆ ของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ท่ำนจะได้
พบเครื่องเล่นหลำกหลำยอย่ำงที่ไม่ซ้ ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของดิสนีย์
แลนด์ที่ฮ่องกง

เที่ยง : รับประทำนอำหำรภำยในดิสนีย์แลนด์



ร้ำนอำหำรแนะน ำ (ไม่รวมในรำยกำร)
มื้อค่ ำ แนะน ำ ย่ำนลียูมุน ย่ำนที่มีชื่อเสียงด้ำนอำหำรทะเลของฮ่องกง

MIRA 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 3 

นองปิง - ซิตี้เกท เอำท์เลต - สนำมบิน - กรุงเทพฯ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนนองปิง โดยกระเช้ำ
ไฟฟ้ำ สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับ
กำรพัฒนำบ้ำนเรือนสร้ำงด้วยสถำปัตยกรรม
แบบจีน ภำยนอกเป็นแบบโบรำณ แต่ภำยใน
ตกแต่งอย่ำงหรูหรำทันสมัย มีร้ำนค้ำต่ำงๆ
มำกมำย 



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ CITYGATE OUTLET แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์ดังต่ำงๆมำกมำย 
ที่จะพำกันมำลดรำคำตั้งแต่ 30 –70 % ไม่ว่ำจะเป็น LEVIS, NIKE, QUIKLSILVER, 
PUMA,TIMBERLAND, K-SWISS, BALLY, GIORDANO, BOSSINI, G2000 หรือว่ำจะเป็น
เครื่องส ำอำงอย่ำง ร้ำนSASA ก็มีให้เลือกมำกมำย... อิสระให้ท่ำนเลือกชม เลือกช้อป ตำม
อัธยำศัย พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจในบรรยำกำศแบบคลำสสิคสไตล์ยุโรปในมุมต่ำงๆ ที่ถูก
ตกแต่งด้วยไม้ประดับมำกมำย

แนะน ำร้ำน  (ไม่รวมในรำยกำร)
เที่ยง แนะน ำร้ำน NGONG PING GARDEN RESTAURANT 

ร้ำนอำหำรบนหมู่บ้ำนนองปิง



ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเช็กแล้ปก๊อก
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 ำร้ำนอำหำร (ไม่รวมในรำยกำร)
ค่ ำ แนะน ำร้ำน FEDERAL PALACE RESTAURANT

หมำยเหตุ 
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ



อัตราค่าบริการ
กรุ๊ปส่วนตัว

ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 
2 ท่านขึ้นไป

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ประเภทผู้เดินทำง
รำคำผู้เดินทำง 

2 ท่ำน 
รำคำผู้เดินทำง 

4 ท่ำน
รำคำผู้เดินทำง

6 ท่ำน

ผู้ใหญ่ท่ำนละ  (พักห้องคู่) 59,500.- 44,500.- 33,500.-

กรณีมีหัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงจำกประเทศไทย (ช ำระเพิ่ม) ประมำณท่ำนละ 
(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)

23,000.- 10,000.- 8,000.-

กรณีพักเด่ียวช ำระเพ่ิมท่ำนละ  - 12,000.- 12,000.-

รำคำตั๋วเครื่องบินชั้น ECONOMY CLASS เร่ิมต้นประมำณท่ำนละ
(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)

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

** รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลำกำรเดินทำง **



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม

🗸 ค่ำโรงแรมที่พัก 2 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) 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

🗴 ค่ำอำหำรและเคร่ืองดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร

🗴 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 ท่ำนละ 20,000 บำท
🗸 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
🗸 ช ำระโดยเงินสด
🗸 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  
🗸 ช ำระผ่ำนระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช ำระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่ำบริกำร SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน 

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก  : 

กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30  วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ

หยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่ อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อ

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

จะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
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9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 

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

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ
และค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำร

กำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ 
ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
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16. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้

ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชม
สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ /หรือควำมประมำทจำก
ตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

19. ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งไ ด้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ
พยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

21. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


