
LEELA CHANGSHA – ZHANGJIAJIE EXCLUSIVE
ก ำหนดกำรเดินทำง  16-20 สิงหำคม 30-03 / 7-11 /13-17 / 21-25 กนัยำยน

11-15 / 26-30 ตลุำคม 1-5 / 9-13 / 23-27 พฤศจกิำยน  2561



วนัแรกของกำรเดินทำง... เขำ้สู่หว้งเวลำแห่งควำมสุขอยำ่งสมบูรณแ์บบ ลดัฟ้ำดว้ยสำยกำรบินไทยสมำยล์

13.20 น.    ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์C ใกล้ประต ู   

ทางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจา้หน้าท่ีดูแลความพรอ้มดา้นเอกสาร รวมถึงส่งท่านเขา้สู่ชว่งเวลาแห่งความสุข

16.05 น.    สู่ สำธำรณรฐัประชำชนจนี เมืองฉำงซำ เท่ียวบิน WE 616

20.20 น.    เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำตฉิำงซำ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ 

ค ำ่ บรกิำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำรจนี..



ที่พกั

หรือเทียบเทา่



เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม

จากน้ันออกเดินทางจากเมืองฉางซาสู่จางเจียเจี้ ยโดยรถโคช้ 

(ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง)

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง

น าท่านสู่ ถ ้ำประตูสวรรค ์เขำเทียนเหมินซำน 1 ใน 4 

ภูเขาสวยท่ีสุดของประเทศจีน ในอดีตภูเขาระเบิดเองตาม

ธรรมชาติ กลายเป็นช่องเขาโหว่ขนาดใหญ่สูง 131.5 เมตร ให้

ท่านสมัผัสประสบการณนั์ง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก ดว้ยความ

ยาว 7,455 เมตร ท่านจะเพลินตากบัวิวสวยท่ีหาชมไดย้ากยิ่ง 

แวะชมจุดชมวิวหน้าผาลอยฟ้า ไฮไลทส์ถานท่ีชวนใหห้วาดเสียว

และต่ืนเตน้ ขณะเดินบนพื้ นกระจกใสเลาะเลียบริมหน้าผา!

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำรจนี..



เรื่องราวสุดซ้ึงดัง่เทพนิยาย ต านานรกัระหว่างหนุ่มหาฟืนกับนางจิ้ งจอกขาว

สุดซ้ึงกินใจ เมื่อนางจิ้ งจอกแอบหลงรกัหนุ่มธรรมดา และหลบหนีไปดว้ยกนั 

ทา้ยสุดเมื่อทั้งสองหนีไปไม่รอดก็ไดถู้กราชาจิ้ งจอกสาปใหแ้ยกอยูบ่นหน้าผา

คนละฝั่ง มองตากนัจนกว่าจะมีวนัท่ีหินผาบรรจบได ้โชวจ์ิ้ งจอกขาวก ากับ

การแสดงโดยจางอวี้ โหมว ท่ีเนรมิตการแสดงตระการตา อลังการโดยฉาก

หลงัเป็นเขาเทียนเหมินซาน พรอ้มนักแสดงคบัคัง่กวา่ 600 ชีวติ

THE LOVE STORY OF A WOODENMAN 

AND A FAIRY FOX

ค า่ ... บริการท่าน ณ ภตัตาคารอาหารจีน..



ที่พกั

หรือเทียบเทา่



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ภาพเขียนสิบล้ีสวยงามดัง่ภาพเขียน ดุจบทพรรณนาท่ีกวีวาดไว ้

ชมช่องเขาท่ีแอบซ่อนใตเ้ขาเทียนจื่อซานหรือเขาเจา้ฟ้า ราย

ลอ้มดว้ยแท่งหินขนาดใหญ่รปูร่างแปลกตากวา่ 200 แท่ง

*ชมทิวทศัน์ภาพเขียนสิบล้ี โดยนัง่รถรางทั้งขาไป และ กลบั

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำรจนี..

จากน้ันแวะศูนยว์จิยัยาจีนสมุนไพรนวดฝ่าเทา้ รบัฟังการบรรยาย

ความรูท่ี้มีประโยชน์ และชมการสาธิตนวดฝ่าเทา้ดว้ยสมุนไพรจีน

โบราณขนานแท้



YUANJIAJIE ภูเขำอวตำร

น าท่านสู่เขาเทียนจื่อซานขึ้ นเขาดว้ยลิฟตแ์กว้ไป่หลง ในความสูงระดบั 326 เมตร ชมทิวทศัน์ 2 ฝัง่ชะงอ่นผา

แปลกตาและป่าไมพ้ฤกษานานาพนัธุ ์แวะพกัท่ี จุดชมวิวหยวนเจยีเจี้ ย ท่ีสวยงาม ใหท่้านเพลิดเพลินกบับริเวณฉากถ่ายท า

ภาพยนตรอ์วตารเรื่องดงั เทียนเซ่ียต้ีอ้ีเฉียว หรือสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ และน าท่านเดินทางกลบัโดยกระเชา้ไฟฟ้า



ที่พกั

หรือเทียบเทา่



ล่องเรือในทะเลสาบบนช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอด

เขา น ้าใส อากาศบริสุทธ์ิ และตน้ไมเ้ขียวชอุ่มตลอดเกือบ

ทั้งปี แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และชม

น ้าตกเป่าเฟิงหูท่ีก าลังไหลลงจากทะเลสาบซ่ึงเป็นภาพท่ี

สวยงามมาก นอกจากน้ียังเป็นบา้นเกิดในต านานเฮ่ง

เจียบนจอหนังไซอ๋ิวยอดนิยมอีกดว้ย

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม
ลอ่งเรือทะเลสำบเป่ำเฟิงหู

น าทุกท่านแวะรา้นหยก ชมอญัมณีล ้าค่าของแผ่นดินจีน 

ถือเป็นหินแหง่โชคลาง ป้องกนั ภยนัอนัตรายตลอดจน

เช่ือกนัวา่ช่วยกระตุน้รกัษาสุขภาพใหดี้ขึ้ นอีกดว้ย

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำรจนี..



พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะภาพหินทราย จวิน

เซิงฮว่ำเยี่ยน จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ 3A ท่ีแสดง

ภาพอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ นามว่า ล่ีจวินเซิง 

ผลงานทุกช้ินลว้นเป็นภาพเขียนท่ีใชห้ินทราย และใช่สีจาก

วสัดุธรรมชาติมาแต่งแตม้ใหภ้าพสวยงามมีมิติ

วดัควำมกลำ้กบัสะพำนแกว้ขำ้มภูเขำท่ียำวที่สุดในโลก

แกรนดแ์คนยอ่นแห่งจำงเจยีเจี้ ย...

ใหท่้านชมวิวแกรนดแ์คนยอนจางเจียเจี้ ย ณ สะพาน

กระจก ความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสรรคส์รา้ง สัมผัสหุบเขา

อวตารท่ีลอยเด่นดุจดังอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า มรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของเมืองจีนปี 1992 และแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติระดับ 5 A ชมความร่มรื่นของป่าไมท่ี้โอบลอ้ม

พาใหต้วัท่านล่องลอยสู่จินตนาการ ณ ดินแดนอวตาร



โชวเ์หม่ยลี่เซียงซี

ชมโชวว์ฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอลงัการตระการตา ยิ่งใหญ่ดว้ยแสง

สีเสียงประจ าเมืองจางเจียเจี้ ย ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ และชนเผ่าท่ีมิเคย จืดจางหรือสูญหายไปตาม

กาลเวลา

ค ่ำ ... บริกำรท่ำน ณ  ภัตตำคำรอำหำรจีน..

ท่ีพกั

หรือเทียบเทา่



เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นออกเดินทำงสูเ่มืองฉำงซำโดยรถโคช้ใชเ้วลำเดินทำง 5 ชัว่โมง

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรเสิรฟ์ทำ่นดว้ย เมนู

กุง้มงักร และอำหำรซีฟู้ดรสชำตเิยีย่ม

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง

เกำะสม้ หรอื Orange Isle แลนดม์ารก์ส าคญัของเมืองฉางซาท่ี

ท่านพลาดชมไมไ่ด ้อาจเรียกไดว้า่เป็นเกาะกลางน ้าท่ีโดดเด่น ไมว่า่แขกไป

ใครมาก็ตอ้งแวะชมสถานท่ีแหง่น้ี ดว้ยประธานเหมาเจ๋อตุงเคยใชชี้วติในวยั

หนุ่มบนเกาะแหง่น้ี เล่นน ้า พกับนชายหาด เรียกไดว้า่ทุกย่างกา้วบนเกาะ

ไมม่ีท่ีใดท่ีประธานเหมาเจ๋อตุงจะไมฝ่ากรอยเทา้ไว ้นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม

อนุสาวรียท่์านบนเกาะท าจากหินอ่อนขนาดใหญ่ท่ีน่าเก็บภาพเป็นท่ีระลึก



ถนนคนเดินหวงซิงลู่ น าท่านชม
ยา่นการคา้แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองฉางซา 

สถานท่ีท่ีคนหนุ่มสาวต่างจบัมือพากันมาเดิน

เล่นชมวิวยามค า่คืน และเลือกซ้ือหาของกิน

ของใช้ ส าหรับชาวไทยก็เปรียบดัง่สยามส

แควรบ์า้นเรานัน่เอง ท่ีน่ีท่านจะสนุกสนานกบั

การซ้ือของฝากของท่ีระลึก รวมทั้งสินค้าแบ

รนดเ์นมช่ือดงัทั้งหลายของประเทศจีน รวมทั้ง

สินคา้ทอ้งถ่ินท่ีมีดีไซน์สวยงามราคาสบายๆ 

21.20 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินนำนำชำติ

ฉำงซำ เท่ียวบิน WE 617

ค ำ่ ... บริกำรทำ่น ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน..

23.55 น. เพียงชัว่ครู ่ บินลงสูภ่ำคพื้ นประเทศ ณ ทำ่อำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมิู ดว้ยภาพความทรงจ าอนัแสนวเิศษ 



ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทำ่น)

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม )

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม )

พกัเด่ียวเพ่ิม

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ลด

45,900.-

44,900.-

43,900.-

42,900.-

7,000.-

13,000.-

43,900.-

42,900.-

41,900.-

40,900.-

7,000.-

13,000.-

44,900.-

43,900.-

42,900.-

41,900.-

7,000.-

13,000.-

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ

ผูใ้หญ่

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทำ่น)

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม )

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม )

พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม)

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ 

439

429

419

409

369

309

439

429

419

409

369

309

อัตราค่าบริการ

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัจ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ำ่ ผูใ้หญ ่15 ทำ่น

หำกมีจ  ำนวนผูเ้ดินทำง 10-14 ทำ่น ทำงบริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำบริกำรเพ่ิมทำ่นละ 5,000.-

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก



อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป–กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ทำ่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ

4. ค่าวซี่าจีน

5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ทำ่นละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้

2. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั

หมายเหตุ : การใชค้ะแนนส าหรบัสมาชิก



เง่ือนไขกำรช ำระเงิน: ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 20,000.- บำท

- ช าระยอดทั้งหมดกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ  ำกดั

- ช าระโดยเงินสด

- สามารถช าระเงินคา่มดัจ าไดท่ี้ เวบ็ไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย  

บญัชีกระแสรำยวนั เลขท่ี  639-1-00265-5

กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 14 วนั

กำรยกเลิก

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไมน่่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวก

ในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่าน

ตอ้งการ

ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้

แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของ

ผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอ

ค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะ

สลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน

ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ได้

ตามอธัยาศยั

ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตาม

ความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า

บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของ

ประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป

เม่ือทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้


