
LEELA CHINA CHANGSHA - ZHANGJIAJIE
ก ำหนดกำรเดินทำง 8-12 / 16-20 มีนำคม 29-2 / 6-10 / 19-23 / 26-30 เมษำยน



วนัแรกของกำรเดินทำง... เขำ้สู่หว้งเวลำแห่งควำมสุขอยำ่งสมบูรณแ์บบ ลดัฟ้ำดว้ยสำยกำรบินไทยสมำยล์

11.30 น.    ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์C ใกล้ประต ู   

ทางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจา้หน้าท่ีดแูลความพรอ้มดา้นเอกสาร รวมถึงส่งท่านเขา้สู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

14.30 น.    สู่ สำธำรณรฐัประชำชนจนี เมืองฉำงซำ เท่ียวบิน WE 616

18.45 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..



เร่ืองราวสุดซ้ึงดัง่เทพนิยาย ต านานรกัระหวา่งหนุ่มหาฟืน กับนางจิ้ งจอกขาว

สุดซ้ึงกินใจ เมื่อนางจิ้ งจอกแอบหลงรกัหนุ่มธรรมดา และหลบหนีไปดว้ยกนั 

ทา้ยสุดเมื่อทั้งสองหนีไปไม่รอดก็ไดถู้กราชาจิ้ งจอกสาปใหแ้ยกอยูบ่นหน้าผา

คนละฝัง่มองตากนัจนกวา่จะมีวนัท่ีหินผาบรรจบได ้โชวจ์ิ้ งจอกขาวก ากบัการ

แสดงโดยจางอวี้ โหมว ท่ีเนรมิตการแสดงตระการตา อลังการโดยฉากหลัง

เป็นเขาเทียนเหมินซาน 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..

จากน้ันแวะศนูยว์จิยัยาจีนสมุนไพรนวดฝ่าเทา้ รบัฟังการบรรยาย

ความรูท่ี้มีประโยชน์ และชมการสาธิตนวดฝ่าเทา้ดว้ยสมุนไพรจีน

โบราณขนานแท้



YUANJIAJIE ภูเขำอวตำร

น าท่านสู่เขาเทียนจื่อซานขึ้ นเขาดว้ยลิฟตแ์กว้ไป่หลง ในความสงูระดบั 326 เมตร ชมทิวทศัน์ 2 ฝัง่ชะงอ่นผา

แปลกตาและป่าไมพ้ฤกษานานาพนัธุ ์แวะพกัท่ี จุดชมวิวหยวนเจยีเจี้ ย ท่ีสวยงาม ใหท่้านเพลิดเพลินกบับริเวณฉากถ่ายท า

ภาพยนตรอ์วตารเรื่องดงั เทียนเซ่ียต้ีอ้ีเฉียว หรือสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ และน าท่านเดินทางกลบัโดยกระเชา้ไฟฟ้า



ที่พกั

หรือเทียบเทา่
ค า่ ... บริการท่าน ณ ภตัตาคารอาหารจีน..



ล่องเรือในทะเลสาปบนช่องเขาสงู รายลอ้มดว้ยยอด

เขา น ้าใส อากาศบริสุทธ์ิ และตน้ไมเ้ขียวชอุ่มตลอดเกือบ

ทั้งปี แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และชม

น ้าตกเป่าเฟิงหท่ีูก าลังไหลลงจากทะเลสาปซ่ึงเป็นภาพท่ี

สวยงามมาก นอกจากน้ียงัเป็นบา้นเกิดในต านาน เฮ่งเจีย 

บนจอหนังไซอ๋ิวยอดนิยมอีกดว้ย

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม
ลอ่งเรือทะเลสำปเป่ำเฟิงหู

น าทุกท่านแวะรา้นหยก ชมอญัมณีล ้าค่าของแผ่นดินจีน 

ถือเป็นหินแหง่โชคลาง ป้องกนัภยัอนัตรายตลอดจน

เช่ือกนัวา่ช่วยกระตุน้รกัษาสุขภาพใหดี้ขึ้ นอีกดว้ย

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำรจนี..



พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงศิลปะภาพหินทราย จวินเซิงฮว่ำเยี่ยน

จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ 3A ท่ีแสดงภาพอนัทรงคุณค่าของ

ศิลปินแห่งชาติ นามว่า ล่ีจวินเซิง ผลงานทุกช้ินล้วนเป็น

ภาพเขียนท่ีใชห้ินทราย และใช่สีจากวสัดุธรรมชาติมาแต่งแตม้ให้

ภาพสวยงามมีมิติ

วดัควำมกลำ้กบัสะพำนแกว้ขำ้มภเูขำที่ยำวที่สุดในโลก

แกรนดแ์คนยอ่นแห่งจำงเจยีเจี้ ย...

ใหท่้านชมวิวแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ ย ณ สะพาน

กระจก ความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสรรคส์รา้ง สัมผัสหุบเขา

อวตารท่ีลอยเด่นดุจดังอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า มรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของเมืองจีนปี 1992 และแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติระดบั 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
ย่านการคา้แหล่งช็อปป้ิงช่ือดังของเมืองฉางซา 

สถานท่ีท่ีคนหนุ่มสาวต่างจับมือพากันมาเดิน

เล่นชมวิวยาวค า่คืน และเลือกซ้ือหาของกินของ

ใช ้ส าหรบัชาวไทยก็เปรียบดัง่สยามสแควรบ์า้น

เรานัน่เอง ท่ีน่ีท่านจะสนุกสนานกบัการซ้ือของ

ฝากของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

ทั้งหลายของประเทศจีน รวมทั้งสินคา้ทอ้งถ่ินท่ี

มีดีไซน์สวยงามราคาสบายๆ 

19.40 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินนำนำชำติ

ฉำงซำ เท่ียวบิน WE 617

ค ำ่ ... บริกำรทำ่น ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน..

22.35 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

42,900.-

41,900.-

40,900.-

39,900.-

8,000.-

9,000.-

40,900.-

39,900.-

38,900.-

37,900.-

8,000.-

9,000.-

41,900.-

40,900.-

39,900.-

38,900.-

8,000.-

9,000.-

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)่ 

409

399

389

379

329

319

409

399

389

379

329

319

อัตราค่าบริการ

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัจ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ำ่ ผูใ้หญ ่15 ทำ่น

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

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำที พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที ได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำวีซ่ำ
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื องดื ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ ม 7%
3. ค่ำท่ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีน้่ำมันที ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื อนไขกำรชำ่ระเงนิ: ส่ำหรับกำรจอง กรุณำช่ำระมัดจ่ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช่ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช่ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ่ำกัด
- ช่ำระโดยเงินสด
- สำมำรถช่ำระเงินค่ำมัดจ่ำได้ที  เว็บไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช่ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน่ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ่ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที   639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นที เหลอื” กรุณำชำ่ระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ่ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ่ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  10 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงื อนไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร่ำคำญรบกวนผู้อื น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื นเพื อไปท่ำงำนหรือเพื อกำรอื นใดอันมิใช่กำรท่องเที ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส่ำหรับท่ำนที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที มีเด็กทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่ำระเงินมัดจ่ำภำยในระยะเวลำที ก่ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที ท่ำนขอเปลี ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก่ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื นวีซ่ำและค่ำเปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่
อนุญำตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื อมเสีย รวมถึงกำรที มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที ยวบิน

ส่ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภำยในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด่ำเนินกำรใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื อขอค่ำยืนยันส่ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช่ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่ำหรับค่ำใช้จ่ำยที 
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที ยวเอง

สถำนที ท่องเที ยวที ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวปิดท่ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยน
รำยกำรเพื อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก่ำนัลต่ำง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก่ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต่ำแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตำมเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต่ำแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที นั งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที สุดภำยใต้ลักษณะต่ำแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที เชื อมั นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื อทำ่นจองทวัรแ์ละชำ่ระมดัจำ่แลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


