
LEELA CHANGSHA – ZHANGJIAJIE EXCLUSIVE
ก ำหนดกำรเดินทำง 9-13 /16-20 สิงหำคม 6-10 /13-17 กนัยำยน

11-15 / 27-31 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  ภตัตำคำรอำหำร..



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  ภตัตำคำรอำหำร..



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 ภตัตาคารอาหาร..



ที่พกั

หรือเทียบเทา่



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ภาพเขียนสิบล้ีสวยงามดัง่ภาพเขียน ดุจบทพรรณนาท่ีกวีวาดไว ้ชม

ช่องเขาท่ีแอบซ่อนใตเ้ขาเทียนจื่อซานหรือเขาเจา้ฟ้า รายลอ้มดว้ย

แท่งหินขนาดใหญ่รปูร่างแปลกตากวา่ 200 แท่ง

*ชมทิวทศัน์ภาพเขียนสิบล้ี โดยนัง่รถรางทั้งขาไป และ กลบั

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำร..

น าท่านสู่ เขำเทียนจือ่ซำน ขึ้ นเขาดว้ยลิฟตแ์กว้ไป่หลง ในความสูงระดบั 

326 เมตร ชมทิวทศัน์ 2 ฝัง่ชะงอ่นผาแปลกตาและป่าไมพ้ฤกษานานา

พนัธุ ์แวะพกัท่ี จุดชมวิวหยวนเจยีเจี้ ย ท่ีสวยงาม ใหท่้านเพลิดเพลินกบั

บริเวณฉากถ่ายท าภาพยนตรอ์วตารเร่ืองดงั เทียนเซ่ียต้ีอ้ีเฉียว หรือ

สะพำนหน่ึงในใตห้ลำ้ และน าท่านเดินทางกลบัโดยกระเชา้ไฟฟ้า



ที่พกั

หรือเทียบเทา่



ล่องเรือในทะเลสาบบนช่องเขาสูง รายลอ้มดว้ยยอดเขา น ้าใส 

อากาศบริสุทธ์ิ และตน้ไมเ้ขียวชอุ่มตลอดเกือบทั้งปี แสดงถึงความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และชมน ้ าตกเป่าเฟิงหูท่ีก าลังไหลลง

จากทะเลสาบซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามมาก นอกจากน้ียงัเป็นบ้านเกิด

ในต านานเฮ่งเจียบนจอหนังไซอ๋ิวยอดนิยมอีกดว้ย

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม

ลอ่งเรือทะเลสำบเป่ำเฟิงหู

กลำงวนั ... บริกำรทำ่น ณ  ภตัตำคำรอำหำร..

พิพิธภัณฑจ์ดัแสดงศิลปะภำพหินทรำย จวิน

เซิงฮว่ำเยี่ยน จัดเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับ 3A ท่ีแสดง

ภาพอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ นามว่า ล่ีจวินเซิง 

ผลงานทุกช้ินลว้นเป็นภาพเขียนท่ีใชห้ินทราย และใช่สีจาก

วสัดุธรรมชาติมาแต่งแตม้ใหภ้าพสวยงามมีมิติ



วดัควำมกลำ้กบัสะพำนแกว้ขำ้มภูเขำท่ียำวที่สุดในโลก

แกรนดแ์คนยอ่นแห่งจำงเจยีเจี้ ย...

ใหท่้านชมวิวแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ ย ณ สะพาน

กระจก ความมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสรรค์สรา้ง สัมผัสหุบเขา

อวตารท่ีลอยเด่นดุจดังอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า มรดกโลกทาง

ธรรมชาติแห่งแรกของเมืองจีนปี 1992 และแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติระดบั 5 A ชมความร่มรื่นของป่าไมท่ี้โอบลอ้มพาใหต้วั

ท่านล่องลอยสู่จินตนาการ ณ ดินแดนอวตาร

ท่ีพกั

หรือเทียบเทา่



เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นออกเดินทำงสูเ่มืองฉำงซำโดยรถโคช้ใชเ้วลำเดินทำง 5 ชัว่โมง

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำร

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
ย่านการคา้แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดังของเมืองฉางซา 

สถานท่ีท่ีคนหนุ่มสาวต่างจับมือพากันมาเดิน

เล่นชมววิยามค า่คืน และเลือกซ้ือหาของกินของ

ใช ้ส าหรบัชาวไทยก็เปรียบดัง่สยามสแควรบ์า้น

เรานัน่เอง ท่ีน่ีท่านจะสนุกสนานกบัการซ้ือของ

ฝากของท่ีระลึก รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

ทั้งหลายของประเทศจีน รวมทั้งสินคา้ทอ้งถ่ินท่ี

มีดีไซน์สวยงามราคาสบายๆ 

21.20 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินนำนำชำติ

ฉำงซำ เท่ียวบิน WE 617

ค ำ่ ... บริกำรทำ่น ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน..

23.55 น. เพียงชัว่ครู่ บินลงสูภ่ำคพื้ นประเทศ ณ ทำ่อำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมิู ดว้ยภาพความทรงจ าอนัแสนวเิศษ 



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทาง

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
8,500.-

54,900.-
53,900.-
52,900.-
51,900.-
8,500.-

49,900.-
48,900.-
47,900.-
46,900.-
8,500.-

**อัตราคา่บริการส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ตามที ก าหนด 
**หากมจี านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ สมาชิกบัตรหลักลดทา่นละ 2,000 สมาชิกบัตรเสรมิลดทา่นละ 1,000.-

อัตราคา่บริการ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ (4-7 ท่าน ใช้รถตู้ 12 ที นั ง / 8-9 ใช้รถ 22 ที นั ง)
• มัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%
• ค่าอาหารและเครื องดื มมื้อกลางวันและมื้อค  า



เงื อนไขการช าระเงนิ “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทต่อทา่น
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซค์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น,
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือต๋ัวเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่
ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


