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WINTER
DECEMBER - FEBRUARY

-5 - 10

SPRING
MARCH - MAY

10 - 22
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22 - 35
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SEPTEMBER - NOVEMBER

10 - 22



DAY 1 22.30 น.

00.30 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 662 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง หลังผ่านพิธี 
การตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรแล้ว

นัดพบท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย

DAY 2



น าท่านเดินทางสู่ สวนอี้หยวน สวนที่มี
อายุยาวนานกว่า 400 ปี ซึ่งอดีตเคยเป็นที่
พักของคหบดีผู้มั่งคั่งในสมัยราชวงศ์ชิง
ท่านจะได้สัมผัสกับการตกแต่งสวนด้วยหิน
รูปร่างแปลกตาต่างๆมากมาย ชมต้น
แปะก๊วยที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 

เช้า บริการอาหาร ณ Royal Century Hotel 
Shanghai บริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลาด 100 ปีที่ตั้งอยู่
ใกล้ๆกับบริเวณของสวนอี้หยวน ตลาดที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ท่าน
สามารถ เดิน เลือกซื้ อสินค้ าพื้ น เมือง ของที่ ร ะลึกนานาชนิด 
นอกจากนั้นที่นี่ยังมีเสี่ยวหลงเปาสูตรพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอีกด้วย



น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณโจวจวง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งได้รับ
ฉายาว่า ยอดหมู่บ้านกลางเมืองเจียงหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
มณฑลเจียงซู เสน่ห์อันบริสุทธิ์ของที่นี่ยังคงทนอยู่มาหลายร้อยปี 
โดยมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของที่นี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ชิง โดยมีอาคารและบ้านทรงจีนมากกว่า 100 หลัง และสะพาน
หินราว 60 ที่ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน

ล่องเรือแจว

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ที่พัก
Sheraton Grand Hangzhou Binjiang

หรือเทียบเท่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร

หลังมื้ออาหารน่าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ใช้เวลาโดยประมาณ 
2 ชั วโมง



เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลิงอิ่นซื่อ วัดพุทธที่ตั้งอยู่บนเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบซีหูในเมือง
หังโจว วัดหลิงอิ่นซื่อมีสภาพแวดล้อมที่ เงียบสงบจึงถูกเรียกว่า “วัดซ่อนใจ” โดยวัดหลิงอิ่นซื่อมี
ความส าคัญทั้งในแง่ศาสนาและประวัติศาสตร์ของจีนเพราะเป็นวัดที่พระจี้กงเคยบวชเรียนอยู่ที่นี่นั่นเอง

DAY 3

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านใบชา
ให้ท่านได้ชมความงดงามของไร่ชา พร้อมถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

http://about108.blogspot.com/2013/04/xihu-lake.html
http://about108.blogspot.com/2013/05/hangzhou.html


ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ งกวีจีนบรรยาย
เปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุก
อริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมี
เนื้อที  5.66 ตารางกิ โล เมตร ความยาว
โดยรอบวัดได้ 15 กม. น้่าลึกเฉลี ย 1.5 เมตร 
ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพาน
ดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ง
ของทะเลสาบซีหู ซึ งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซาน
ถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้
ดื มด ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบ
ในบรรยากาศที ผ่อนคลาย

XIHU  LAKE

น่าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเหอฟางเจีย (He Fang Jie) 
เป็นถนนสายหนึ งที สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้
อย่างดี บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม 
มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที ระลึก ให้ท่านอิสระเดิน
เลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย



ที่พัก
Sheraton Grand Hangzhou Binjiang

หรือเทียบเท่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร



น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

DAY 4 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี

น าท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง 
ณ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ตึกที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูง
ที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึกจินเหมา ทาวเวอร์ และตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์
ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ซึ่งปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน
และ สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยความสูงถึง 632 เมตร

SHANGHAI TOWER



น าท่านสู่ อุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกใน
ประเทศจีน น าท่านตื่นตาไปกับ เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวย
แปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ในโลกแห่งอนาคตเลย
ทีเดียว

น าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ธาน ย่านเก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่
ริมแม่น้ าหวงผู่ฝั่งตะวันตก ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหอ
ไข่มุกและหอจินเหมา เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้



NAN JING ROAD

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสี
ลมของเมืองไทย มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ อีก
ทั้ง ย่านนี้ยังเป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่าน
ได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมทั้งสองข้างทาง

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที่พัก
InterContinental Shanghai Jing’an

หรือเทียบเท่า 



จากนั้นน่าทา่นเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี ยงไฮ้
และเป็นวัดที นักท่องเที ยวเข้านมสัการเป็นจ่านวนมากที สุดของเมืองเซี ยงไฮ้ 

น่าท่านตื นตากับหยกทั้งแท่งที สลักเป็นองค์
พระพุทธรูปและหุ้มดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา
อันแสนงดงามให้ท่านได้นมัสการเพื อความเป็น

สิริมงคงในชีวิต

Starbucks Reserve

Roastery

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Day 5

White Jade Buddha Temple

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน



สมควรแก่เวลา...น าท่านเดินทางสู่  “สนามบินเซี ยงไฮ้ ผู่ตง ”
17.25 น. เดินทางกลับสู ่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 665 
พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่มจากพนกังานต้อนรับของ
สายการบินไทย
21.15 น.    เพียงชั่วครู่บินลงสูภ่าคพ้ืน สนามบินสุวรรณภูมิ 
พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษ และประทับใจกับการท่องเที่ยวที่
ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้

ได้เวลาอันสมควร น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด

62,800.-
61,800.-
60,800.-
59,800.-
8,500.-
11,000.-

60,800.-
59,800.-
58,800.-
57,800.-
8,500.-
11,000.-

61,800.-
60,800.-
59,800.-
58,900.-
8,500.-
11,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยว
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

608
598
588
578
85
498

658
648
638
628
85
498

อัตราค่าบริการ

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก

**อัตราคา่บริการส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 10 ท่าน**



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท
• วีซ่าจีน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท
ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
ช าระโดยเงินสด
ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทอ่งเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากท่ีสุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัรห์รอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวติตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งต้น


