
ก ำหนดกำรเดินทำง

CHENGDU JIUZHAIGOU
LEELA PREMIUM 

14-18 / 21-25 กันยำยน 26-30 ตุลำคม 2-6 / 9-13 / 
16-20 / 23-27 พฤศจิกำยน 7-11 / 14-18 ธันวำคม



วันแรก ... ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

...........น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่จิ่วจำ้ยโกว โดยสำยกำรบนิ ............... เที่ยวบนิที่ …………

......... น. เดินทำงถงึ เมืองจิว่จ้ำยโกว...

08.00 น. ลีลำวด ีฮอลเิดย์ เรียนเชญิทำ่นทีจ่ดุนดั ประตทูำงเข้ำ 2 เคำนเ์ตอร์ C พบกบัเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทั
ลีลำวด ี- ฝ่ำยขำย ขออนญุำตสวสัดทีกุทำ่นดแูลควำมพรอ้มดำ้นเอกสำร รวมถงึสง่ทำ่นเขำ้สู่
ช่วงเวลำแหง่ควำมสขุ

10.15 น. ทะยำนสู ่เมืองเฉิงต ูด้วยเทีย่วบิน TG 618 พร้อมรบับรกิำรจำกมคัคเุทศกข์องบรษิทัเรำ 
ตลอดจนเจำ้หนำ้ทีจ่ำกกำรบนิไทย ให้ทำ่นไดม้เีวลำพกัผอ่นรำว 4 ช.ม.

14.25 น. เดินทำงถงึ สนำมบนินำนำชำตซิวงหลวิ ประเทศจนี 
หลังจำกผำ่นพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพธิกีำรทำงศลุกำกรเรยีบรอ้ยแลว้ 



ที่พัก HOWARD JOHNSON TIANYUAN JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเทำ่

ค่ ำ บริกำรท่ำน  ณ ภัตตำคำรอำหำร



JIUZHAIGOU วันที่สองของกำรเดนิทำง...
เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวัน บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำรในอุทยำน

JIUZHAIGOU NATIONAL PARK ชมสีสันของทะเลสำบเสือ ทะเลสำบแพนด้ำ ทะเลสำบไผ่ลูกศร ทะเลสำบฤดูกำล น  ำใสที่
สะท้อนภำพของภูเขำท้องฟ้ำสีครำม และป่ำดงดิบอนัอดุมสมบูรณ ์น ำชมทะเลสำบยำว ใหญ่ที่สุดในจิว่จ้ำยโกว

ยำวกวำ่ 7 กิโลเมตร อยู่ท่ำมกลำงขนุเขำในบรรยำกำศที่เงียบสงบแต่งดงำม (รถอุทยำน)

NATIONAL PARK



JIUZHAIGOU TIBETAN & QIANG CULTURE SHOW

กำรแสดงฟ้อนร ำของชนกลุ่มนอ้ยชำวทเิบตและชำวเจยีง เล่ำเรือ่งรำววถิชีวีติ 
วัฒนธรรม กำรละเล่น และประเพณตีำ่งๆ ให้ท่ำนไดท้รำบถงึควำมเปน็มำใน

กำรสรำ้งชนชำต ิจนหลอมรวมเปน็ชำตจินีในทีสุ่ด



ที่พัก HOWARD JOHNSON TIANYUAN JIUZHAIGOU HOTEL หรือเทยีบเทำ่

ค่ ำ บริกำรท่ำน  ณ ห้องอำหำรบฟุเฟ่ต์ของโรงแรม 



น ำท่ำนขึ นกระเชำ้ไปยังอุทยำนหวงหลงหรอืหบุเขำมังกร
เหลือง ตั งอยูใ่นอ ำเภอซงพนั เขตปกครองตนเองของชนเผำ่ทิเบต 
อำป้ำ และเชยีง ทำงตอนเหนือของมณฑลเสฉวน เป็นแหล่งมรดกโลก
ที่สวยงำม ด้วยภูมิประเทศภูเขำสงูยอดปกคลุมด้วยหมิะตลอดป ีชม
ทัศนียภำพที่นำ่ตืน่ใจของหบุเหวลึกนบัพนัเมตร โตรกธำรน  ำแขง็นบั
ร้อยพันสำยที่เลำะเลี ยวไปตำมหบุเขำทกุหนแห่ง อันเปน็แหลง่ตน้น  ำล ำ

ธำรส ำคญัของจีน  (รวมกระเชำ้)

“

”** ถ้ำขึ นอุทยำนหวงหลงไม่ได้ น ำท่ำนเดินทำงสู่อทุยำนโหมวหนโีกว

HUANG LONG 

วันที่สำมของกำรเดินทำง

เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
กลำงวัน บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำรในอทุยำน

NATIONAL PARK



ที่พัก

SHANGRI-LA HOTEL CHENGDU
หรือเทียบเท่ำ

…….. น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เฉินตู 
โดยสำยกำรบนิ ................. เที่ยวบิน …………… 

........ น.  เดินทำงถงึเมือง เฉินตู

ค่ ำ  บริกำรท่ำน  ณ ห้องอำหำรบฟุเฟ่ต์ของโรงแรม 



ศำลเจ้ำสำมก๊กสรำ้งขึ นเพื่อร ำลกึถึงบุคคลส ำคญัในประวตัิศำสตรส์ำมก๊กรำว ค.ศ.220-280 สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เป็นผลงำน
กำรก่อสร้ำงที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิ์คังซแีห่งรำชวงศช์ิง ศำลเจ้ำแห่งนี ได้รบักำรยกย่องเปน็โบรำณสถำนแหง่ชำติ

ของจีนใน ค.ศ.1961 และได้สรำ้งเป็นพิพธิภัณฑ์สถำนแหง่ชำตใิน ค.ศ.1984 ด้วย

CHENGDU WUHOU MEMORIAL TEMPLE

วันที่สี่ของกำรเดินทำง เช้ำ บริกำรทำ่น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



CHENGDU PANDA BREEDING & RESEARCH CENTER
ศูนย์วิจยัแพนดำ้ มีจุดเริม่ตน้จำกกำรชว่ยชวีิตแพนดำ้ยกัษ์ 6 
ตัว จำกนั นพื นที่ศูนยว์ิจยัแพนดำ้กค็อ่ยๆ ขยำยใหญโ่ตขึ น

เรื่อยๆ จนมีขนำดถงึ 200 เฮกเตอร์ โดยจ ำลองเลียนแบบถิน่
ที่อยู่ของแพนดำ้ในปำ่ เพื่ออ ำนวยตอ่กำรผสมพนัธุ ์และเป็น
ศูนย์คุ้มครองสตัว์ปำ่ที่ไม่มอีันตรำย หลังจำกนั นชมผำ้ไหม
พื นเมอืงทีข่ึ นชือ่และสวยงำม เหมำะแกก่ำรซื อเปน็ของฝำก

หรือของขวัญตดิมอืกลับบ้ำน

*น ำท่ำนนั่งรถกอลฟ์ชมศูนย์วิจยัและเพำะพนัธุห์มีแพนด้ำ

กลำงวัน บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำรด้วยอำหำรจีนเลศิรส



ค่ ำ บริกำรท่ำน  ณ ภัตตำคำรอำหำร

ให้ท่ำนไดช้มโชวห์นำ้กำกสุดอลังกำร



ที่พัก

SHANGRI-LA HOTEL CHENGDU
หรือเทียบเท่ำ



น ำทำ่นเดนิเลน่ชมสถำปตัยกรรมโบรำณ ณ ซอย
กวำ้ง ในบรรยำกำศทีห่รหูรำผอ่นคลำย เป็นทีต่ั งของ
โรงแรม ร้ำนอำหำร และรำ้นสปำทีม่คีวำมเปน็สว่นตวั
ด้วยกำรตกแตง่อยำ่งสวยงำมภำยใตบ้รรยำกำศเกำ่ๆ 
ของชำวเมอืงเฉินต ูส่วนซอยแคบจะเปน็รปูแบบกำรใช้
ชีวิตทีไ่มเ่ร่งรีบ อบอวลไปดว้ยบรรยำกำศแหง่
ศิลปวฒันธรรมของสวนหรอืลำนบำ้น และซอยบอ่น  ำ
ในชวีติแบบสมยัใหมท่ีห่ลำกหลำยทั งร้ำนอำหำร ร้ำน
ขนมหวำน และรำ้นขำยของไอเดยีเก๋ๆ

จำกนั นเขำ้ชมศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบรำณ(นวดฝำ่เทำ้) 
ฟังกำรบรรยำยแพทยแ์ผนโบรำณทีม่มีำตั งแตโ่บรำณ
และกำรสง่เสรมิใชส้มนุไพรทีม่มีำนำนนบัพนัปขีองจีน

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง... 
เช้ำ บริกำรทำ่น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



...สมควรแกเ่วลำ... น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนินำนำชำติซวนหลิน ประเทศจนี 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ

15.30 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบินนำนำชำต ิเฉินตซูวนหลิน โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบิน TG 619

17.35 น. เพียงชัว่ครู ่“บินลงสู่ภำคพื นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบนิสวุรรณภูมิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอนัแสนวเิศษ 

กลำงวัน บริกำรทำ่น ณ ภัตตำคำร  
เสิร์ฟทำ่นด้วยเมนตูุน๋ยำจนีเลศิรส



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

75,900.-

74,900.-

73,900.-

72,900.-

12,000.-

12,000.-

73,900.-

72,900.-

71,900.-

70,900.-

12,000.-

12,000.-

74,900.-

73,900.-

72,900.-

71,900.-

12,000.-

12,000.-

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)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

739

729

719

709

120

619

739

729

719

709

120

619

อัตราค่าบริการ เดือนกนัยายน - ตุลาคม

คะแนนสะสมสา่หรบัสมาชกิ

อตัราค่าบรกิารส าหรบัจ านวนผ ูเ้ดินทาง 15 ท่านเท่านัน้ 

หากมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 10-14 ท่าน   ช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท



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

67,800.-

66,800.-

65,800.-

64,800.-

12,000.-

12,000.-

65,800.-

64,800.-

63,800.-

62,800.-

12,000.-

12,000.-

66,800.-

65,800.-

64,800.-

63,800.-

12,000.-

12,000.-

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)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

658

648

638

628

120

538

658

648

638

628

120

538

อัตราค่าบริการ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

คะแนนสะสมสา่หรบัสมาชกิ

อตัราค่าบรกิารส าหรบัจ านวนผ ูเ้ดินทาง 15 ท่านเท่านัน้ 

หากมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 10-14 ท่าน   ช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท



อตัราค่าบรกิารน้ีรวม

• ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชัน้ทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  พรอ้มภาษสีนามบินทกุแห่ง 

• ค่าที่พกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั

• ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิ  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ

• ค่าใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง

• ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000บาท

• ค่าวีซ่า (เลม่พาสปอรต์ไทย)

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้

• ค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

• ค่าท าหนงัสือเดนิทาง

• ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!!!



เง่ือนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชยีรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บรษิทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั

ช าระผา่นเว็บไซค ์: www.leelawadeeholiday ( เลือกโปรแกรม และ พีเรียดเดินทางกอ่นช าระ )

ช าระโดยเงนิสด

ช าระดว้ยการโอนเงนิผา่นธนาคาร  (กรณุาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชือ่บญัชี บรษิทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย

บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายสว่นท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง

การยกเลิก : 

กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด

http://www.leelawadeeholiday/


หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร

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

รบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื 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 ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

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

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่านั้น 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 ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการ

ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับ

ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• 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 ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

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

รายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน 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 ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

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

เดินทางไป

• เมื อท่านจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


