
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 8-12 / 15-19 / 22-26 / มีนำคม 
29-2 / 5-9  / 19-23 / 26-30 เมษำยน 2561



SHANGHAI

23.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 

- ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

01
วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

เช้า   รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารท่านด้วย อาหารบุฟเฟต์ให้ห้องอาหารโรงแรม Shanghai Royal Int’l Hotel

02
วันท่ีสองของการเดินทาง 

01.10 น. ทะยานสู่ เซี่ยงไฮ้ เที่ยวบิน TG 662 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเราตลอดจนเจ้าหน้าที่

จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน ประมาณ 4 ช.ม.

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองถงหลี่ หมู่บ้านโบราณซึ่งถูกล้อมรอบ

ด้วยน  า 4 ด้าน ท าให้ถงหลี่กลายสภาพเป็นหมู่บ้านกลางน  า

เช่นเดียวกับ โจวจวง จากนั นน าท่านชม ล่องเรือชมหมู่บ้าน

โบราณถงหลี่ หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั งเดิม 

ชาวจีนให้ฉายาหมู่บ้านโบราณแห่งนี ว่า "เวนิสน้อยแห่ง

ตะวันออก" แล้วชมสถานที่อันถูกบันทึกอยู่ในรายนามของ

สถานที่อันเป็นมรดกโลก

หมู่บ้านโบราณถงหลี่ 

กลางวัน รับรองท่าน ณ ภัตตาคารจีน บริการท่านด้วย ไก่ย่างถงหลี่ 

ไข่เจียวปลาเงิน เนื อห่านผัดน  าแดง มะเขือยาวอบหมูสับ ซุปตุ๋นรวมเหด็ ฯลฯ

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)



ย่านเมืองซานถังเจีย

ชมถนนเก่าแก่กับอาหารท้องถ่ินในแบบซูโจวขนานแท้

เมืองโบราณชื่อดังเส้นซูโจว เลียบแม่น  าซานถัง เป็นย่านเก่าแก่อายุ

กว่า 1,000 ปี สร้างขึ นครั งแรกสมัยราชวงศ์ถัง เจริญด้วย

การค้าและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

จากนั นน าท่านชม ประตูผานเหมิน สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนชิว ค.ศ.514 

โดยจักรพรรดิ์อู๋หวัง ได้มีค าสั่งให้แม่ทัพชื่อ อู๋จ่ือซว่ี มาสร้างประตูเมืองทางด้าน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ แห่งนี ซ่ึงเป็น 1 ใน 8 ของประตูเมืองทั งหมดก าแพงได้สร้าง

เป็น 2 ชั นมีชั นนอกและชั นใน รอบก าแพงเมืองชั นในมีการขุดคลองไว้โดยรอบ

เพื่อกันศัตรูบุกผ่านก าแพงเมืองชั นนอกมาได้ ก าแพงเมืองชั นในยังมีป้อมปืนใหญ่

อยู่อีก 3 จุดด้วย และบนประตูเมืองชั นนอกนี สลักรูปมังกร เพื่อแสดงให้เห็นถึง

เกียรติยศของจักรพรรดิอีกด้วย ต่อมาในปี 1986 ได้มีการบูรณะขึ นมาใหม่ 

ประตูแห่งนี ถือว่าเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่เมืองซูโจว ที่ได้มีการอนุรักษ์

เอาไว้

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เป็ดย่างปักกิ่ง 4

รส กุ้งผัดซอสวาซาบิ ไก่ผัดเปรี้ยวหวาน ฯลฯ 



ที่พัก

PAN PACIFIC SUZHOU HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 



เช้า :: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สามของการเดินทาง............

เขาเนินเสือ หรือเนินหู่ชิว น าท่านขึ นชมเจดีย์หู่ชิวที่มีชื่อเสียง

โด่งดัง และสง่างามตลอดระยะเวลากว่าพันปีบนเนินเขาแห่งนี นับเป็น

สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตั งแต่ครั งโบราณกาล และ ณ บริเวณ

เนินแห่งนี ปรากฏโบราณสถานมากมายหลายแห่ง ที่มีต านานเรื่องเล่า

น่าสนใจมากมายควบคู่กันอีกด้วย รวมทั งจุดชมวิวทีม่ากถึง 18 แห่ง 

สวยงามน่าค้นหา และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างมาก

น าท่านเที่ยวชม สวนจัวเจิ้ง สวนใหญ่อันดับหนึ่งของสวนโบราณ

ทั งหมดในเมืองซูโจว ซึ่งมีพื นที่ ถึง 51,590 ตรม. และเป็นสวนที่

สร้างขึ นตั งแต่สมัยราชวงศ์หมิง สวนจัวจิ งมีความโดดเด่นในด้านภูมิ

ทัศน์ทางน  าซ่ึงกินพื นที่ถึง 3 ใน 4 ของพื นที่ทั งหมด



ชมโชว์กายกรรม ERA รูปแบบใหมผ่สมผสานกายกรรมจีนเข้า

กับความทันสมัยของกาลเวลาได้อย่างลงตัว สรรค์สร้างโชว์ได้

อย่างอลังการที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ทั งแสง สี เสียง ที่จะท าให้

ท่านตื่นตาตื่นใจ จนท าให้ท่านแทบหวัใจหยุดเต้นเลยทีเดียว

น่าท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ด้วยรถโค้ช 

จากนั้นน่าชมผ้าไหมท้องถิ่น คุณภาพดีและมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก 

กลางวัน รับรองท่าน ณ ภัตตาคารจีน บริการท่านด้วย หมูตุ๋น

น้่าแดงป้ายทอง ปลากะพงน่ึงซีอิ๊ว กุ้งอบพริกเกลือ ไก่บ้านแช่

เหล้าเหลือง หม้อไฟเป็ดรวมมิตร ฯลฯ

ERA INTERSECTION OF TIME 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารจีน



ที่พัก

INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI
หรือระดับเทียบเท่า 



หาดไว่ธาน ต้นก าเนิดอันลือชื่อของต านานเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ เป็นสถานที่อัน

สวยงามของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัย

อาณานิคม

อุโมงค์เลเซอร์ หนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าพลาดชมอย่างยิ่ง เมื่อได้มาเยือนเมือง

เซ่ียงไฮ้ เพราะเป็นอุโมงค์แรกที่ตัดผ่านลอดแม่น  าสายหลักของประเทศ ภายใน

เต็มไปด้วยสีสันสวยงามเสมือนประตูเปิดยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน จากนั น

น าท่านทางสู่หอไข่มุก

เช้า :: บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สี่ของการเดินทาง............

น าท่านเดินทางสู่ บัวหิมะ ยาแผนโบราณหรือ เป่าฟู่หลิง พร้อมฟัง

การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาบัวหิมะสามัญประจ าบ้านครอบครัว

จีนยาวนาน แก้น  าร้อนลวก แผลพุพอง ให้ท่านจับจ่ายซื อยา 



ย่านเถียนจื้อฝาง

ชมชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง

เซี่ยงไฮ้ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นย่าน

ฮิปสเตอร์อีกแห่งหนึ่งที่น่าค้นหา

นอกจากนี ท่านยังสามารถซื อหา

ของใช้ของฝากต่างๆ ได้จากแห่งนี 

อิสระให้ท่านชอ้ปปิ้ง ณ ถนนนานกิง สัมผัสวิถี

ชีวิตชาวเซี่ยงไฮ้ ที่ไม่เคยหลับใหล ท่านจะสนุกสนานไป

กับสินค้าแบรนด์เนมราคาถูก และสินค้าพื นเมือง

คุณภาพดี จัดเป็นแหล่งซื อขายสินค้าต่างชาติที่ใหญ่

ที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้นับแต่ทศวรรษ 20

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ติ่มซ า ปลากะพงอบซอสน  าแดง 

หมูกรอบมาเก๊า เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุ้ง 

ขนมจีบไข่ปู ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม ฯลฯ

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย สุกี้หม้อไฟ



ที่พัก

INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI
หรือระดับเทียบเท่า 



อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นสถานที่ขายปลีก-ส่ง 

สินค้านานาชนิด เช่น เสื อผ้า แผ่นซีดี สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ

สินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย

ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ท่านด้วย ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น

วัดพระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่

นักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการจ านวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

วันที่ห้าของการเดินทาง ........  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



.... สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ .... 

“สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ”้

17.20  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ

เซี่ยงไฮ้ผูต่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG665

21.15   เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพื นประเทศ ณ 

ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ” ด้วยภาพความ

ทรงจ าอันแสนวิเศษ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

49,900.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

8,000.-

14,000.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

44,900.-

8,000.-

14,000.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

8,000.-

14,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

479

469

459

449

399

339

479

469

459

449

399

339

อัต
รา

ค
่าบ

ริก
าร

อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทาง ขั้นต่่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน

หากมีจ่านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่บริการเพิ่มท่านละ 5,000.-

ค
ะแ
น
น
สะ
สม

ส่า
ห
รับ

สม
าชิ

ก



อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าวีซ่า

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีน  ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช่าระเงิน: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

- ช าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด

- ช าระโดยเงินสด

- สามารถช าระเงินค่ามัดจ าได้ที่ เว็บไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่  639-1-00265-5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


