
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 11 – 16 เมษำยน 2561        

วนัแรกของกำรเดินทำง     (1) กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง (สำธำรณรฐัประชำชนจนี) - ถนนหวงัฝจูิง่  

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบินไทยแอร์

เวย ์โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง สำธำรณรฐัประชำชนจนี โดยสายการบินไทยแอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี TG 614 

15.50 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติกรุงปักก่ิง ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

  และพิธีการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
  น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจิง่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของเมืองหลวงปักก่ิง 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย เมนูกุง้มงักร กุง้มงักรกรอบบะหม่ี ปลำกุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว หอยเชลล์

  อบวุน้เสน้ เปำฮือสดอบเนย หอยหลอดใหญ่น่ึงเตำ้ซ่ี กุง้กุลำสองรส ไก่ทอดยนุนำน หมอ้ดินเตำ้หู ้ ผดัผกัตำม

  ฤดกูำล ซุปกระเพำะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

ที่พกั  Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่ 
 
 



วนัที่สองของกำรเดินทำง     (2)   จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟ้ำเทียนถำน - กำยกรรมปักก่ิง 

เชำ้ บริกำรทำ่น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงจัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง  น าท่านชม 

พระรำชวังตอ้งหำ้ม พระรำชวังกูก้ง สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ี

ประทับและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งอัน

ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ปลำซุนหยน่ึูงเตำ้ซ่ี หำ่นยำ่งกวำงตุง้ ผดัไก่บำ้นไฟแดง ซ่ีโครงหมูทอด

กระเทียม กุง้อบวุน้เสน้ เตำ้หูท้รงเครื่องกวำงตุง้ ผดัคะนำ้ ซุปเป็ดตุน่ฟักเขียว เคำหยกอบเผือก 

จากน้ันน าท่าน หอฟ้าเทียนถาน เป็นสถานท่ีซ่ึงพระจกัรพรรดิใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือน

อา้ยตามจนัทรคติ เพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย เมนูกุง้มงักร กุง้มงักรกรอบบะหม่ี ปลำกุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว หอยเชลลอ์บ

วุน้เสน้ เปำฮือสดอบเนย หอยหลอดใหญ่น่ึงเตำ้ซ่ี กุง้กุลำสองรส ไก่ทอดยุนนำน หมอ้ดินเตำ้หู ้ผดัผกัตำมฤดูกำล 

ซุปกระเพำะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

 น าท่านชม โชว์กำยกรรมปักก่ิง ชมความมหัศจรรยข์องชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงด้านการแสดงกายกรรมใหทุ้กท่านได้

ประทบัใจ 

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่  

   
 วนัที่สำมของกำรเดินทำง    (3)   ก ำแพงเมืองจนีดำ่นจวีหยงกวน – พระรำชวงัฤดรูอ้น  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจนี ดำ่นจวียงกวน สมัผสักบัความมโหฬารและความยิง่ใหญ่ของก าแพงมรดกโลก เป็น 1 

 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท่านจะไดส้มัผสัก าแพงเมืองจีนอยา่งถึงจุดสูงสุด และพรอ้มกบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม สรา้งขึ้ น

 ครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ปลำกะพงน่ึงสำมสี กุง้ทอดซอสเสฉวน ขำหมูน ้ำแดง เน้ือเป็ดผดัเห็ดปำ เอน

หอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด หมอ้ไฟเห็ดหหูนูด ำ หมูตม้เผ็ด ผดัคะนำ้กวำงตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร 

 น าท่านเดินทางสู่  พระรำชวงัฤดรูอ้น สรา้งขึ้ นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศจ์ิน๋ ชมระเบียงท่ียาวท่ีสุดในโลกกว่า 
700 เมตร และเรือหินออ่นท่ีสรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย สุก้ีหมอ้ไฟจกัรพรรดิ ปลำตำเดียวทรง เปำฮือสดทรงเครื่อง  เอน

หอยทรงเครื่อง หอยทะเลทรงเครื่อง ลกูช้ินกุง้เยือ่ไผ่ เน้ือแพะ เน้ือหมู เน้ือไก่ เตำ้หู ้ผกัตำ่งๆ บะหม่ีสด 

ที่พกั  Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่  

 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง      (4)  ปักก่ิง–รถไฟควำมเร็วสูง-เซ่ียงไฮ–้สวนอ้ีหยวน–ตลำดเฉินหวงเม่ียว–หำดไว่ธำน-ถนนนำนกิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้ ใหท่้านไดส้มัผสักบัประสบการณด์ว้ยรถไฟความเร็วสูง 312 กม./ชม. ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 5 

ชัว่โมงเท่าน้ัน ขบวนรถไฟน้ีมช่ืีอว่า เหอเสียเฮ่ำ ซ่ึงมีความหมายว่ากลมกลืน หรือสมำนฉนัท ์ ซ่ึงการเปิดใชร้ถไฟ

ความเร็วสูงครั้งน้ี ถือเป็นการประกาศวา่ พรรคคอมมวินิสตจ์ีน ไดพ้าประเทศกา้วสู่ความเป็นประเทศท่ีทนัสมยัทดัเทียม

ชาติมหาอ านาจอื่น (ขบวนรถไฟเวลา 08.00-13.06 น.) 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ไก่สบัแตจ้ิว๋ ปลำกุย้หยทูอดซอสเปรี่ยวหวำน กุง้อบกระเทียม ขำหมูน ้ำแดง 

เป้ดรมควนั มะเขือยำวไสห้มูสบัน ้ำแดง ถัว่แขกอบซอสXO คะนำ้ไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุน๋ขำ้วโพด 

 น าท่านไปเท่ียวชม สวนอ้ีหยวน เป็นสวนแต่งแบบจีนท่ีประกอบไปดว้ยภูเขาจ าลอง สระน ้า และระเบียงทางเดิน นายช่าง

เอกจางหนานหยางไดส้รา้งสวนอี้ หยวนโดยการว่าจา้งของตระกูลพานแห่งราชส านักหมิง สวนภูผา-ป่าเขียวแห่งน้ีงดงาม

ตระการตาไปดว้ยภูเขาจ าลอง สระปลาหลีฮ้ือ ก าแพงสลกัรูปมงักรและเก๋งจีนอีกหลายหลงัท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ยสะพานซิก

แซกหลายสาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวงัเม่ียว หรือตลำดรอ้ยปี ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมือง

และขนมต่างๆ ของเมืองเซ่ียงไฮเ้พื่อเป็นของฝากและของท่ีระลึก หรือชิมซาลาเปา เส่ียวหลงเปารา้นขึ้ นช่ือท่ีสุดในเซ่ียงไฮ้

ไดต้ามอธัยาศยั  น าท่านเดินทางสู่ หำดไว่ทำน เพลิดเพลินกบับรรยากาศ 2 ขา้งริมแม่น ้าชมตึกท่ีร่วมสมยั สวยงาม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำตำเดยีวน่ึงซีอ๊ิว ไก่อบเกลือแตจ้ิว๋ กุง้ลวก เปำฮือสดน่ึงเตำ้ซ่ี 

หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ บร็อกโคล่ีผดัปลิงทะเล ผดัรวมมิตรป้ำยทอง ผกักวำงตุง้น่ึงรวมมิตร ซุปประจ  ำวนั 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนนำนกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเสมือนยา่นสีลมของเมืองไทย มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ี 

อีกทั้ง ยา่นน้ีเป็นยา่นท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเมืองเซ่ียงไฮ ้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือส้ินคา้แบรนดเ์นม ทั้งสองขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  InterContinental Shanghai Puxi Hotel หรือเทียบเทำ่ 

 
วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง        (5)   เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก ดิสนียแ์ลนด์เวอร์ชัน่เซ่ียงไฮ้ ส าหรับเป็นเมือง

  ดิสนียห์รือดิสนียท์าวน์ ซ่ึงประกอบดว้ยแหล่ง ชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและส่ิงบนัเทิง นอกจากน้ัน เซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดย์งัมี

  ปราสาทเจา้ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและสูงท่ีสุดเท่าท่ีวอลต์ดิสนียเ์คยสรา้งมา  โดย



  ประสาทแห่งน้ีจะเป็นท่ีอยู่ของเจา้หญิงหลายองค์อีกด้วย  เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด์ แบ่งออกเป็น 6 ธีมด้วยกันเป็น  
   Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove และ Fantasy  

   Land หลากหลายเคร่ืองเล่นใหท่้านไดร่้วมสนุก เมนสตรีท ยูเอสเอท่ี Mickey’s PhilharMagic โดยโดนัล ดั๊ก จะพา 
   ท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิเมชั้นของดิสนียใ์นรูปแบบ 3 มิติ และท่ี The Golden Mickeys จะเป็นโชวใ์น 

   รูปแบบบรอดเวย ์น าโดยมิกก้ี และพอ้งเพื่อน และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกบั มิกก้ี มินน่ีและกูฟฟ่ี จะมาเซอร ์
   ไพรซทุ์กท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั เพือ่ใหท้ำ่นไดใ้ชเ้วลำในสวนสนุกอยำ่งเต็มท่ี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ซีฟู้ดบุฟเฟ่ตส์ไตลญ่ี์ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พกั  InterContinental Shanghai Puxi Hotel หรือเทียบเทำ่ 
 
วนัทีห่กของกำรเดินทำง     (6) วดัพระหยกขำว – สนำมบิน - กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  น าเดินทางสู่ วัดพระหยกขำว เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธในเซ่ียงไฮแ้ละเป็นวดัท่ีนักท่องเท่ียวเขา้นมสัการเป็น

  จ านวนมากท่ีสุด ในปี ค.ศ. 1876 ตรงกบัรชัสมยักวางสูฮ่องเตแ้ห่งราชวงศชิ์ง มีพระภิกษุจากเกาะผู่ถ่อซาน คือหลวงพ่อ
  ฮุ่ยเกินไดเ้จริญรอยพระถงัซมัจัง๋เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ขากลบัเดินทางผ่านประเทศพม่าไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูป

  หยกขาวกลบัเมือง 5 องคด์ว้ยกนัและไดม้อบใหช้าวเซ่ียงไฮ ้2 องค ์
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำกุย้หยูน่ึงซีอ๊ิว กุง้อบน ้ำแดงเซ่ียงไฮ ้เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน 

  ไก่บำ้นอบหมอ้ดิน กำ้มปูผดัหน่อไมจ้นี เห็ดหอมผดัไฟแดง ออสว่นแตจ้ิว๋ ผดัผกัตำมฤดกูำล ซ่ีโครงหมูตุน๋ 

  สมุนไพร 

 
 
 
 



  ......ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน..... 

17.25 น. ออกเดินทำงกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  โดย สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบินท่ี TG 665 

21.00 น. เพียงชัว่ครู ่บินลงสูภ่ำคพ้ืนประเทศ ณ ทำ่อำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภมิู ดว้ยภำพควำมทรงจ  ำอนัแสนวิเศษ  

 

 
************************************* 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต  ำ่ 15 ท่ำนข้ึนไป หำกเดินทำง 10-14 ท่ำน ช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

709 

679 

639 

599 

170 

509 

709 

679 

639 

599 

170 

509 

 

 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

 คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

 สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

72,900.- 

69,900.- 

65,900.- 

61,900.- 

17,000.- 

20,000.- 

70,900.- 

67,900.- 

63,900.- 

59,900.- 

17,000.- 

20,000.- 

71,900.- 

68,900.- 

64,900.- 

60,900.- 

17,000.- 

20,000.- 



อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน (สองทำ่นตอ่หน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 

 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 

บำท 

 

 

 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  

            กำรจอง   กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 20,000.- บำท  

- ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

   

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำรกสิกรไทย 

       บญัชีกระแสรำยวนั     เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 

 

 “กำรจำ่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง 

 

 

กำรยกเลิก :   

กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ  ำ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ  ทำงบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ  ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์

คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้ เดินทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้า

ท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุลส่วนตัว

ของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึง

การที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋

หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  

วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิ

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่าน

ให้ได้มากที่สดุ 



15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ใน

กรณีที่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผิด

ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่

คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


