
LEELA CHINA DELUXE

6–10 , 19–23 , 27–31 JUL / 17–21 , 24–28 AUG

7–11 , 14–18 , 20-24 SEP / 25–29 OCT 2018



วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทยสมายล์”

13.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ เจ้าหน้าท่ีบริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

15.55 น. ทะยานสู่ เจิ้งโจว ด้วยเที่ยวบิน WE680 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่
จากสายการบินไทยสมายล์ ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน ประมาณ 4 ช.ม.

21.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



ที่พัก
COURTYARD BY MARRIOTT

ZHENGZHOU AIRPORT

หรือเทียบเทา่ 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคเฟิง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

น าท่านชม ศาลไคฟง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็น
สถานที่ใช้ในการพิพากษาคดี ของท่านเปาบุ่นจิ้นขุนนางผู้มีชื่อเสียงใน
ด้านความยุติธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่
กล่าวขานกันในสมัยราชวงศ์ซ่ง ภายในมีการจ าลองศาลที่ใช้ในการว่า
ความ ในสมัยนั้น รวมถึงเครื่องประหารหัวพยัคฆ์ หัวมังกร และหัว
สุนัข ที่ท่านเปาใช้ส าหรับลงโทษเหล่าราชวงศ์ ขุนนาง และราษฎรต่างๆ 
ที่ได้กระท าความผิด

ศาลไคฟง

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วันที่สองของการเดินทาง............



เจดีย์เหล็ก
น าชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 ซึ่ง

เป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม โดยลักษณะ
ภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงาม
โดดเด่น

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก เม่ือเดิน
เข้าไปด้านในท่านจะเห็นความสวยงามตระการตาและให้ท่านได้เก็บภาพได้
อย่างอิสระ จากนั้นน าท่านชม เมืองจ าลองราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชม
ความงดงามของบ้านเมืองอันเป็นเอกลักษณ์

กลางวัน... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ล่องเรือหยี่เหอ

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก
PULLMAN KAIFENG JIANYE

หรือเทียบเท่า 

น าท่านชมความสวยงามทัศนียภาพของ แม่น้ าหยี่ เหอ ถือว่า
เป็นไฮไลท์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองไคฟง ที่สวยงาม มี
แสง สี ตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้ า ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตลอด
ทั้งเส้นทาง จากนั้นน าท่านท่องตลาดกลางคืน



เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วันที่สามของการเดินทาง............

วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์
พาท่านเข้าชม วัดเส้าหลิน ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนาม

ว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระ
ศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจ
ธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการ
ป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส าคัญในวัดเส้าหลินอัน
ได้แก่ วิหาร สหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นน าท่านชม ป่าเจดีย์
ที่ตั้งอยู่ในวัดเส้าหลิน มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิ
ของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน และยังเป็นที่ฝังศพผู้ที่ออกบวช
บ าเพ็ญในสมัยอดีต ที่มีหลากหลายรูปแบบวิจิตรตระการตา



ชมการแสดงกังฟู
จากนั้นชมการแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมี

การจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณ
ใกล้เคียงวัดเส้าหลิน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่หยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบ
ต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นท่ีสองรองจากซีอาน 
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก จึงตั้งให้เป็น
ราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนาม
เมืองว่า “นครเฉิงตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”

กลางวัน... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองลั่วหยาง



ที่พัก
HYATT PLACE HOTEL

หรือเทยีบเท่า 

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นน าท่านสู่ประตูเมืองลี่จิ๋งเหมิน และน าท่านช้อป
ปิ้งอย่างเพลิดเพลิน ณ ถนนคนเดินหมิงชิง



น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ภายในมีรูปปั้นกวนอู 
แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220 – 265) ซึ่งถือว่า
เป็นผู้ที่ได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี 
ที่มีคุณธรรมและความกล้าหาญ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศรีษะของ
กวนอู ซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ ณ ที่แห่งนี้

ศาลเจ้ากวนอู

กลางวัน... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วันทีส่ี่ของการเดินทาง............

น าท่านเดินทางเข้าชม “ไป๋หม่าซื่อ” หรือ “วัดม้าขาว” ต้ังอยู่ใน
เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฮั่นมิ่งตี้ ซึ่ง
เอกลักษณ์ของวัดนี้ด้านหน้าวัดทั้งสองข้าง มีรูปม้าแกะสลัก 2 ตัวขนาด
เท่าตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศ์ซ่ง วัดม้าขาวยังคงเป็นสถานที่
อันศักดิ์สิทธ์ิ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ านวนมากไปนมัสการ

วัดม้าขาว



น าท่านชม ถ ้าหินหลงเหมิน 
(หลงเหมินสือค)ู หรือ ถ้ าประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่
ถ้ าพันพระ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ าอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่
ที่ส าคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราว
ปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมา
จนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ า
หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า 
พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของ
ชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียน สมัยเป็นฮ่องเฮา เคย
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจ านวนมาก 
เพื่อบูรณะถ้ าหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ าพระพุทธ
แห่งนี้ที่ ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและ เอเชียกลาง 
ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000



ที่พัก
HYATT PLACE HOTEL

หรือเทียบเทา่ 

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร



เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง............

อุทยานหมิงถาง

น าท่านชมพระราชบัลลังก์จ าลอง ของสตรีเพียงหนึ่งเดียว
ในประวัติศาสตร์จีน “บูเช็กเทียน” ที่ได้ขึ้นครองบัลลังก์ในฐานะพระเจ้า
แผ่นดิน หรือจักรพรรดินี กับความอลังการของศิลปะแบบจีน



น าท่านเดินทางสู่เมืองเจิ้งโจว...........

ล่องเรื่อแม่น ้าฮวงโห
น าท่านล่องเรือสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบกชมความงามของสอง

ฝ่ังแม่น้ าฮวงโห เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามของวิวทิวทัศน์
ตลอดเส้นทาง

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง......... 

22.35 น.น าท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
โดยสายการบินไทยสมาย  เที่ยวบินท่ี WE681

01.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ



อัตราค่าบริการ

** อัตราค่าบริการดังกล่าวส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป**.

กรณี คณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขออนุญาต ช าระเพิมท่านละ 5,000 บาท 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี ยวเพิ ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

53,900.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

6,000.-

16,000.-

51,900.-

50,900.-

49,900.-

48,900.-

6,000.-

16,000.-

52,900.-

51,900.-

50,900.-

49,900.-

6,000.-

16,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

519

509

499

489

60

359

519

509

499

489

60

359



อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที พัก 2 ท่านต่อหนึ งห้อง

• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ

• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าน ่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมที ได้รับเป็นไปตามยอดการช่าระจริง

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงิน: ส่าหรับการจอง กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท

- ช่าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช่าระโดยเงินสด

- สามารถช่าระเงินค่ามัดจ่าได้ที  เว็บไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่  639-1-00265-5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญ

รบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย

เพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่านั น เว้นแต่ต๋ัว

เครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออก

เดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที 

เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลง

ของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยน

รายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้

เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


