
Leela Premium Beijing-Shanghai

สมัผสัเสน้ทางแหง่อารยธรรมและเทคโนโลยอีนัทนัสมยั... ปักก่ิง-เซ่ียงไฮ้

ตอ้นรบัสวนสนุกระดบัโลก และความอลงัการ ณ เซ่ียงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด์

บนมาตรฐานการบริการระดบัพรีเมี่ยมจาก ลีลาวดี ฮอลิเดย์

เดินทาง : 10-15 / 19-24 มกราคม  1-6 กุมภาพนัธ ์2561



BEIJING”

วนัแรก ... ของการเดินทางเขา้สูห่ว้งเวลาแห่งความสุขอยา่งสมบูรณแ์บบ  

ลดัฟ้าดว้ย สายการบินไทย

08.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย ์เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ 2

เคาน์เตอร ์C พบกบั เจา้หน้าท่ีบริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวสัดีทุกท่าน

ดแูลความพรอ้มดา้น เอกสาร รวมถึงส่งท่านเขา้สู่ช่วงเวลาแหง่ความสุข

10.10น. ทะยานสู่ กรุงปักก่ิง เท่ียวบิน TG614 พรอ้มรบับริการจากมคัคุเทศกข์อง

บริษัทเรา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีจากการบินไทย ใหท่้านไดม้ีเวลาพกัผ่อน 

ประมาณ 4 ช.ม.

15.50น. เ ดินทางถึง  สนามบินนานาชาติ  กรุงปัก ก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 



หวงัฝจูิง่ ถนนคนเดิน 1 ใน 4 ยา่นการคา้หลกั

กรุงปักก่ิง อิสระใหท้า่นซ้ือของกิน ของฝากราคาถูก 

ค าว่า หวงัฝูจิง่ แปลว่า บ่อน ้าของต าหนักทา่นออ๋ง มี

ต  านานเล่าว่า เป็นบอ่น ้าวิเศษทั้งมีน ้ามากและรสชาติ

หวาน ครั้นปักก่ิงเกิดภยัแลง้ ทา่นออ๋งก็อนุญาตให้

ชาวบา้นมาใชน้ ้าจากบอ่น้ีได ้ช่ือเสียงหวงัฝจูิง่จงึขจร

ขจาย และกลายเป็นช่ือเรียกพ้ืนท่ีแถบน้ีไปโดยปริยาย

ค า่ ณ รา้นเศรษฐีชาวบา้น เสิรฟ์ซุปหอยงวงชา้ง ปลากุย้หยู

น่ึงซีอ้ิว กุง้ทอดรูปหางนกยูง ผัดเอ็นหอยใหญ่ ซ่ีโครงหมูอบประจ า

รา้น คะน้าผัดเน้ือหอยทะเล ผัดไก่เสฉวน ผัดผักรวมเพื่อสุขภาพ           

หมทูอดสตูรลบั ตบทา้ยดว้ย หว่ยซวั หรือสบัปะรดในน ้าเช่ือม



ท่ีพกั “RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมผ่านการคดัเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค า่คืนอนัแสนพิเศษ



BEIJING”
วนัท่ีสอง...  เชา้ บริการอาหาร ณ โรงแรมท่ีพกั

จตัรุสัเทียนอนัเหมิน

ประตูเทียนอัน หรือ เทียนอันเหมิน

ชั้นบนสรา้งเป็นเก๋งหลังคาสีเหลือง มีเสากลม

สีแดง 10 ตน้ เพื่อใหเ้กิดเป็นช่วงระหวา่งเสา

9ช่อง ตามตัวเลขทรงโปรดของจักรพรรดิ 

"ประชาชนจีนจงเจริญ" และ "ประชากรโลกจง

เจริญ" เป็นค าพูดของท่าน เหมาเจ๋อตุง เม่ือ

ครั้งกล่าวค าปราศรยับนพลบัพลา

เทียนอนัเหมิน ซ่ึงเป็นวนัสถาปนาประเทศจีน

ใหม่ หรือท่ีเรียกเป็นทางการวา่

สาธารณรฐัประชาชนจนี



สร้างขึ้ นใน ค .ศ.  1406 ในสมัยจักรพรรดิ 

หยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง 

เ ป็นท่ีประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 

24 พระองค์ในราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง 

ท่านจะได้ชมโบราณสถานและ ส่ิงก่อสร้าง

อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง

กลางวัน ... บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวน่ึงซี อ๊ิว

หอยนางรมอบวุน้เสน้ คอหมูย่างมาเก๊า เป็ดย่าง

กวางตุง้ ผัดปลาหมึกรวมมิตร ผกักาดขาวอบวุน้เสน้ 

ซุปซีฟู้ ด ไก่ย่างฮ่องกง กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ) 

มัน่โถว จิ้ มนมขน้

พระราชวงัตอ้งหา้มหรือพระราชวงักูก้ง”  (The Palace Museum)



“BEIJING” 

ค า่... ปลาซุนหยน่ึูงเตา้ซ่ี หา่นยา่ง

กวางตุง้ ผดัไกบ่า้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ 

เคาหยกอบเผือก ซ่ีโครงหมทูอดกระเทียม                    

เตา้หูท้รงเครื่องกวางตุง้ ผดัผกัคะน้า 

ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว 

หอฟ้าเทียนถาน

ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง

ใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะ

ยา่งเขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตาม

จนัทรคติทุกปี พระจกัรพรรดิจะ

เสด็จไปประกอบพระราชพิธี

บวงสรวงท่ีนัน่ เพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยว

ไดผ้ลอุดม ซ่ึงในสมยัราชวงศช์ิง

เป็นราชวงศสุ์ดทา้ยในการ

ประกอบพระราชพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี



กายกรรมปักก่ิง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจไปกบั การแสดงหลากหลายชุดท่ีหวาดเสียว ต่ืนเตน้ และลุน้ระทึก

ตลอดเวลา เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ และโชวม์อเตอรไ์ซดไ์ต่รอบกรงเหล็ก การแสดงท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

จะพาใหท่้านสนุกสนานจนลืมไมล่ง



ท่ีพกั “RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมผ่านการคดัเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค า่คืนอนัแสนพิเศษ



น าทา่น ชมหยก ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหท่้านเลือกซ้ือก าไลหยก แหวนหยก หรือผี

เซียะ สตัวม์งคลท่ีมีชื่อเสียง  เรียนเชิญท่านสู่ ... ก าแพงเมืองจนี Great Wall of China ก าแพงเมืองจีน ด่าน จวี้

หยงกวน ฉางเฉิงเป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นชว่ง ๆ ของจีนสมยัโบราณ ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้ง

ขึ้ นในสมยัราชวงศฉิ์น ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์จากทางเหนือ หลงัจากน้ันยงัมี

การสรา้งก าแพงต่ออีกหลายครั้งดว้ยกนั แต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจเูรียสามารถบุกฝ่า

ก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ

วนัท่ีสาม... เก็บภาพความประทบัใจเคียงขา้ง ณ ก าแพงเมืองจนี สมัผสัความสดช่ืนกบัการอากาศยามเชา้ 

ผ่อนคลายดว้ยการ รบัรองท่านดว้ยอาหารเชา้ของโรงแรม 

เชา้ รบัรองท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร



...พระราชวงัฤดรูอ้น 

The Summer Palace Chinese

ตั้งอยู่ในเขตไห่เต้ียน เดิมเป็นวังหลวง

และสวนดอกไมข้องพระเจา้กุบไลข่าน 

กษัตริยร์าชวงศช์ิงทรงใชเ้ป็นท่ีเสด็จแปร

พ ร ะ ร า ช ฐ า น ห นี ค ว า ม ร้ อ น จ า ก

พระราชวังหลวงท่ีปักกิ่งในฤดูร้อนมา

ประทบัท่ีพระราชวงัฤดูรอ้นแห่งน้ี “เป็น

ท่ียอมรบักนัว่าอุทยานแห่งน้ีเป็นอุทยาน

หลวงท่ีงดงามท่ีสุดของจีน” พระราชวงัน้ี

ถูกท าลายลง 2ครั้ง ต่อมาพระนางซูสี

ไทเฮาได้น าเอาเงินงบประมาณของ

กองทัพเรือมาบูรณะพระราชวงัฤดูร ้อน

ขึ้ นใหม่ เพราะพระองคท์รงโปรดท่ีน่ีมาก 

กลางวนั... ปลาน่ึงรวมมิตร ขาหมนู ้าแดง ไก่อบ เน้ือเป็ดผดัเห็ดป่า หมอ้ไฟ

ผดัเผ็ดหหูนูด า หมผูดัตน้กระเทียม ผดัผกัคะน้ากวางตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร

“BEIJING

”



ท่ีพกั “RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL”

หรือเทียบเท่า โรงแรมผ่านการคดัเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค า่คืนอนัแสนพิเศษ

ค า่... กุง้มงักรอบบะหม่ี ออเดิรฟ์รวมมิตรแตจ้ิ๋ว ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เปาฮ้ือสดอบเนย 

กุง้ทอดกระเทียม ซ่ีโครงหมอูู๋ซี หมสูามชั้นอบผกัดองแตจ้ิ๋ว ผดัผกัตามฤดกูาล ซุปกระเพาะหมตุู๋นเยือ่ไผ่



วนัท่ีสี่ของการเดินทาง…

07.00 น.   เดินทางจากปักก่ิงใตไ้ป เซ่ียงไฮห้งเฉียว โดยรถไฟไฮสปีด G5

พรอ้มความสะดวกดว้ยท่ีนัง่ ชั้น 1 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)

11.55 น.    เดินทางถึงเซ่ียงไฮ ้หงเฉียว นครเซ่ียงไฮ ้(ไขมุ่กบรูพา) ท่ีไดร้บัการ

ขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก”

กลางวนั ปลากุย้หยอูบซอสน ้าแดง คอหมยูา่ง 

เป็ดยา่งฮ่องกง หมแูดง ไก่สบักวางตุง้ 

ผดัผกักวางตุง้ ขนมจีบไขป่ ูซาลาเปาไสค้รีม

ฮะเก๋า ก๋วยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ ก๋วยเต๋ียวหลอด

หมแูดง เก๊ียวซ่า ขา้วผดั



น าท่านเดินทางสู่  บัวหิมะ ยาแผนโบราณหรือ 

เป่าฟู่หลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพร

จีน ยาบัวหิมะสามัญประจ าบ้านครอบครัวจีนยาวนาน 

แกน้ ้ารอ้นลวก แผลพุพอง ใหท่้านจบัจา่ยซ้ือยา 

สวนอ้ีหยวน สรา้งมานานกวา่ 400 ปี ซ่ึงอดีต

เคยเป็นท่ีพักของคหบดีผู้มัง่คัง่ในสมัยราชวงศ์ชิง                 

พบกับการตกแต่งสวนด้วยหินรูปร่างแปลกต่างๆ

และสวนซ่ึงสะพรัง่ไปดว้ยไมด้อกและไมป้ระดบันานา

พนัธุ ์ชมตน้แปะกว๊ยท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปี



อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ตลาดเฉินหวงัเม่ียว ซ่ึงเป็น

สถานท่ีขายปลีกส่ง สินคา้

นานาชนิด เชน่ เส้ือผา้, แผ่น

ซีดี, สินคา้อิเล็กทรอนิกส,์

ดีวดีี หรือแมก้ระทัง่แผ่น

บลเูรย ์และสินคา้อ่ืนๆ 

อีกมากมาย และน าท่านสู่

ถนนนานกิง ใหท่้านชอ้ป

สินคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากนั

อยา่งจุใจ

ค า่... รบัรองท่าน

รบัประทานอาหารซีฟู้ ด

บุฟเฟ่ต์

OODING TOP QUALITY 

SEAFOOD



ท่ีพกั โรงแรม INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI หรือเทียบเท่าโรงแรมผ่านการ

คดัเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค า่คืนอนัแสนพิเศษ

INTERCONTINENTAL 

SHANGHAI PUXI

หรือเทียบเทา่ 
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INTERCONTINENTAL 

SHANGHAI PUXI

หรือเทียบเทา่ 



วนัท่ีหก...เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หาดไว่ธาน ตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ้ เป็นถนนท่ี

สวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหวา่งทางผ่านเขตเชา่ของประเทศ

ต่างๆ ในสมยัอาณานิคม

กลางวนั... ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๊ิว ไก่สบัแตจ้ิ๋ว 

กุ ้งแม่น ้ าอบซี อ๊ิว หม้อดินหมู ตุ๋ นน ้ าแดง          

หม้อไฟปลาหมึก เห็ดหลินจือผัดเอ็นหอย 

ซีฟู้ ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี ผดัผกั

ตามฤดกูาล ซ่ีโครงหมตุู๋นขา้วโพดเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวพุทธในเซ่ียงไฮแ้ละเป็นวดัท่ีนักท่องเท่ียว

เขา้นมสัการเป็นจ านวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ้

วดัพระหยกขาว



...สมควรแกเ่วลา... น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตเิซ่ียงไฮ ้

17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเซ่ียงไฮ ้

โดยสายการบินไทย แอรเ์วย์ เท่ียวบิน TG 665

21.00 น. เพียงชัว่ครู ่ บินลงสูภ่าคพื้ นประเทศ ณ ทา่อากาศยานสนามบินสุวรรณภมิู

ดว้ยภาพความทรงจ าอนัแสนวเิศษ 

ลีลา ... ท่ีเป็นตวัคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



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

มีต๋ัวแล้ว ลด ท่านละ

62,900.-

61,900.-

60,900.-

59,900.-

10,000.-

16,000.-

61,900.-

60,900.-

59,900.-

58,900.-

10,000.-

16,000.-

64,900.-

60,900.-

59,900.-

58,900.-

10,000.-

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)

มีตั๋วแล้ว

619

609

599

589

519

459

619

609

599

589

519

459

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน

หากมีจ่านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่บริการเพิ มท่านละ 5,000.-

คะแนนสะสมส่าหรับสมาชิก



อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที พัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)

• ค่าวีซ่า

• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ

• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุใน

วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าน ่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

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

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%



เงื อนไขการช่าระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท

ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด

ช่าระโดยเงินสด

ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, 

พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรบัท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และ

ยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื 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 นวี

ซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋วเครื องบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

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

ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ 

ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์

ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลง

ไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสาร

ของสถานที นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเที ยวเอง

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

เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

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

ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถี

ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื อนไขที บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


