
Leela Celebrate 
Beijing-Harbin

ก ำหนดกำรเดนิทำง วันที่ 28 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 62



DAY 1

วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่หว้งเวลาแหง่ความสุขอยา่งสมบรูณแ์บบ ลัดฟ้าดว้ย “สายการบนิไทย”

07.50 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนดั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ C ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อม
ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

10.10 น. ทะยานสู่ สาธารณรฐัประชาชนจนี กรุงปักกิง่ ด้วยเที่ยวบิน TG 614
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติปักกิ่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



เรียนเชิญท่ำนสู่ ....ตลำดรัสเซีย ซึ่ง
ชื่อ “ตลำดรัสเซีย” มีที่มำจำกตอนที่สหภำพโซ
เวียตล่มสลำยใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทำงเข้ำมำ
หำซื้อสินค้ำที่นี่กันมำก เพื่อน ำไปขำยท ำก ำไร ที่
รัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยำว
กว่ ำ  400  เมตร ให้ ท่ ำน เลือกซื้ อสิ นค้ ำ
เลียนแบบแบรนด์เนมดัง อำทิ หลุยส์วิตตอง, 
พรำด้ำ,เฟอร์รำกำโม, เวอร์ซำเช่ เป็นต้น

“ BEIJING”

ค่ ำ… บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ออเดิร์ฟ 4 อย่ำง เป็ดอย่ำงปกักิง่โตะ๊ละ 1 ตัว ซุปหอยงวงช้ำงตอ้นรับ
แขก ปลำกุ้ยหยูนึง่ซอีิ๋ว กุ้งใหญท่อดรูปหำงนกยงู ผัดเอนหอยใหญ ่ผัดไก่เสฉวน ซี่โครงหมอูบ
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DAY 2

วันสองที่ของการเดินทาง....
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติปักกิง่ สู่ เมืองฮารบ์ิน 
ด้วยสายการบนิ แอร์ ไชน่า เที่ยวบิน CA 1643
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินฮารบ์ิน...

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย หัวปลายักษ์อบพริก  ผัดซี่โครงหมู  
กระดูกอ่อนไก่หม้อไฟ  เนื้อหมูทอดกรอบ เต้าหู้เสฉวน ขาหมูน้้าแดง  ดอกกะหล่้าผัดรวมเห็ด  ผักกาดขาวอบซุปไก่  
ซุปเห็ดรสเด็ด



เกำะสุริยำ หรือ เกำะพระอำทิตย์ ในฤดูหนำวที่สวยงำมรำวภำพวำด 
เหยียบย่ำงลงบนผืนดินที่จับตัวเป็นลำนน้ ำแข็งแผ่นใหญ่ สูดไอธรรมชำติที่ใส
สะอำดสดชื่น ริมแม่น้ ำซงฮวำ ปล่อยใจไปกับสำยลมและควำมงำมของงำน
แกะสลักหิมะน้ ำแข็งสุดอลังกำรตระกำรตำท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก

Harbin Sun Island Park

Zhongyang

Street

จำกนั้นขยับตัวออกเดินเล่นชิลล์ พักผ่อน ณ ย่ำนธุรกิจกำรค้ำขึ้นชื่อ
ของ เมืองฮำร์บิน ทอดตัวยำวอวดควำมงำมในแบบสถำปัตยกรรมยุโรป
ที่น่ำตื่นตะลึงสไตล์บำร็อคและไบแซนไทน์ หรือร้ำนรวงริมสองฝั่งถนนที่
น่ำรักให้กลิ่นอำยรัสเซียนขนำนแท้ อีกทั้งโบสถ์เก่ำเซนต์โซเฟียอำยุเก่ำแก่
เกือบร้อยปี ทรงโดมหัวหอม ตั้งตระหง่ำนท้ำทำยแดด และลมฝน อวด
โฉมเมืองฮำร์บิน ไม่มีที่สิ้นสุด นับว่ำมีเอกลักษณ์เฉพำะตัวไม่น้อยเลย
ทีเดียว

ค่้า   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย สุก้ีหม้อไฟสไตลฮ์าร์บิน



HARBIN 
ICE & SNOW WORLD

หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่ำ BINGXUE LARGE WORLD ประติมำกรรมน้ ำแข็งสุดล้ ำ ที่
ดึงดูดสำยตำผู้คนทั่วโลกให้ต้องมำเยี่ยมควำมงำมให้ได้ซักครั้งหนึ่งในชีวิต กินพื้นจัดแสดงกว่ำ 
750,000 ตร.ม. ควำมสนุกสนำนและควำมงำมที่ยำกจะเหมือนได้ก ำลังรอให้ท่ำนไปสัมผัส..



ที่พัก
WANDA REALM HARBIN HOTEL

หรือเทียบเท่า



Ski Resort 

DAY3

เช้า... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับลำนสกีสุดลูกหูลูกตำตำมอัธยำศัย สนุกสนำนกับ
กิจกรรมต่ำงๆ บนปุยหิมะ ทั้ง สโนว์โมบิล ม้ำลำกเลื่อน นั่งกระเช้ำ (CABLE 
CAR) ขีม่้ำชมทัศนียภำพสวยๆ  และแชะภำพเป็นที่ระลึก

Jihua Ski Resort

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร

ResortSki



จำกนั้นเดินชมสถำนที่ส ำคัญของเมืองอย่ำง อนุสำวรีย์ฝั่งหง 
อนุสรณ์สถำนควำมร่วมใจของชำวเมืองที่สร้ำงเขื่อนต่อสู้กับ
อุทกภัยครั้งใหญ่ ชมโชว์กีฬำว่ำยน้ ำแข็ง ทั้งชำยหญิง 
ท่ำมกลำงควำมหนำวเย็นสุดจะบรรยำย ด้วยอุณหภูมิติดลบกว่ำ 
10 องศำเซลเซียส และเดินเที่ยว ช้อปปิ้งสบำยๆ กับสินค้ำ
พื้นเมืองรัสเซียหลำกหลำย
และสวยงำมน่ำเลือกซื้อเลือกหำ

20.10 น. ออกเดินทำงจำก ฮำรบ์ิน สู่ ปักกิ่ง 
ด้วยสำยกำรบิน แอร์ ไชน่ำ เที่ยวบิน CA 1612
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)

22.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติปักกิง่

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน



ท่ีพัก
RENAISSANCE 

BEIJING 
WANGFUJING 

HOTEL
หรือเทียบเท่า



DAY 4

เช้า    บริการอาหารเช้า
ณ โรงแรมที่พกั

วัดส ำคัญที่สุดในพุทธศำสนำของปักกิ่ง องค์
ชำยหย่งเจิ้ง ทรงยกต ำหนักแห่งนี้ให้เป็นที่ก่อตั้ง
วัดลำมะ ล่วงมำถึงรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง 
วัดกลำยเป็นศูนย์กลำงพุทธศำสนำ นิกำยเกลุก
ปำGelukpaหรือหมวกเหลืองแบบทิเบต วัดแห่ง
นี้ตกแต่งสวยงำมผสมผสำนศิลปะมองโกล
ทิ เ บต  แ ล ะ ฮั่ น  ค ว ำมพิ เ ศษของวั ดอยู่ ที่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปไม้จันทน์หอมยืน สูง 26 
เมตร น ำมำจำกทิ เบต ถือเป็นพระพุทธรูป
แกะสลักที่สูงที่สุดในโลก ใช้เวลำแกะสลักถึง 10 ปี  
ได้รับกำรบันทึกไว้ในเรกคอร์ด

The 
Yonghe
Temple

มื้อกลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ 
ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย  ปลำซุนหยูนึ่งเต้ำชี่  
ห่ำนย่ำงกวำงตุ้ง  ผัดไก่บ้ำนไฟแดง ซี่โครงหมู
ทอดกระเทียม กุ้งอบวุ้นเส้น ขำหมูเยอรมัน 
เต้ำหู้ทรงเครื่องกวำงตุ้ง



TEMPLE OF 
HEAVEN CHINESE

หอฟ้ำเทยีนถำน ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง ใช้เป็นที่
บวงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเข้ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ำยตำม
จันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธี

บวงสรวงที่นั่น เพื่อให้กำรเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ซึ่งในสมัยรำชวงศ์
ชิงเป็นรำชวงศ์สุดท้ำยในกำรประกอบพระรำชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ 

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย กุ้ง
มังกรอบบะหมี่ ห่ำนย่ำงฮ่องกง ปลำกุ้ยหยูนึ่งซีอิ้ว หอยเชลล์
อบวุ้นเส้น เป่ำฮือสดอบเนย กุ้งทอดกระเทียม ซี่โครงหมูอูซ๋ี



BEIJING ACROBAT
กำยกรรมปักกิ่ง ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจไปกับ กำรแสดงหลำกหลำยชุดที่
หวำดเสียว ตื่นเต้น และลุ้นระทึกตลอดเวลำ เช่น โชว์หมุนจำน โชว์ควง
ของ และโชว์มอเตอร์ไซด์ไต่รอบกรงเหล็ก กำรแสดงที่มีชื่อเสียงระดับ
โลกจะพำให้ท่ำนสนุกสนำนจนลืมไม่ลง
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DAY 5

GREAT WALL  OF CHINA

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เรียนเชิญท่านสู่ ... ก าแพงเมอืงจีน ด่าน จวี้หยงกวน 
ฉางเฉิงเป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัย
โบราณ ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล
และพวกเติร์กจากทางเหนือ หลังจากนั้นยังมีการสร้าง
ก าแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อน
จากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้
ส าเร็จ



THE SUMMER PALACE
CHINESE 

...พระรำชวังฤดูร้อน ตั้งอยู่ในเขตไห่ เตี้ยน เดิม
เป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ำกุบไลข่ำน
กษัตริย์ ร ำชวงศ์ ชิ งทรง ใช้ เป็ นที่ เ สด็ จแปร
พระรำชฐำนหนีควำมร้อนจำกพระรำชวังหลวงที่
ปักกิ่งในฤดูร้อนมำประทับที่พระรำชวังฤดูร้อน
แห่งนี้ “เป็นที่ยอมรับกันว่ำอุทยำนแห่งนี้ เป็น
อุทยำนหลวงที่งดงำมที่สุดของจีน” พระรำชวังนี้
ถูกท ำลำยลง 2 ครั้ง ต่อมำในปี ค.ศ. 1886 พระ
นำงซูสี ไท เฮำ ได้น ำ เอำ เงินงบประมำณของ
กองทัพเรือมำบูรณะพระรำชวังฤดูร้อนขึ้นใหม่ 
เพรำะพระองค์ทรงโปรดที่นี่มำก ประทับอยู่ที่นี่
มำกกว่ำในกรุงปักกิ่งเสียอีก

กลางวนั...บรกิารอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารจีน



……………………….…………………………………………………………

หวังฝูจิ่ง ถนนคนเดิน 1 ใน 4 ย่านการค้าหลักกรุง
ปักกิ่ง อิสระให้ท่านซื้อของทาน ของฝากราคาถูก ค าว่า 
หวังฝูจิ่ง แปลว่า บ่อน้ าของต าหนักท่านอ๋อง มีต านาน
เล่าว่า เป็นบ่อน้ าวิเศษทั้งมีน้ ามากและรสชาติหวาน ครั้น
ปักกิ่งเกิดภัยแล้ง ท่านอ๋องก็อนุญาตให้ชาวบ้านมาใช้น้ า
จากบ่อนี้ ได้ ชื่อ เสียงหวังฝูจิ่งจึงขจรขจาย และ
กลายเป็นชื่อเรียกพื้นที่แถบนี้ไปโดยปริยาย

ค่ า...บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
ปลาซุนหยูนึ่งเต้าซี่ ไก่ทอดป้ายทอง หอยเชลล์อบวุ้นเส้น 
ซี่โครงหมูทอดกระเทียม หอยหลอดผัดขิงอ่อน หมูพะโล้
ป้ายทอง 

“ BEIJING”
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DAY 6 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ประตูเทียนอัน หรือ เทียนอันเหมิน ชั้นบนสร้ำงเป็นเก๋งหลังคำสีเหลือง มีเสำกลมสีแดง 10 ตัน เพื่อให้เกิดเป็นช่วงระหว่ำงเสำ 9 ช่อง ตำม
ตัวเลขทรงโปรดของจักรพรรดิ "ประชำชนจีนจงเจริญ" และ ประชำกรโลกจงเจริญ" เป็นค ำพูดของท่ำน เหมำเจ๋อตุง เม่ือครั้งกล่ำวค ำปรำศรัยบนพลับพลำเทียน
อันเหมิน ซึ่งเป็นวันสถำปนำประเทศจีนใหม่ หรือที่เรียกเป็นทำงกำรว่ำ... “สำธำรณรัฐประชำชนจีน”

Tiananmen



THE 
FORBIDDEN CITY 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ พระรำชวังต้องห้ำม “พระรำชวังกู้กง” 
สร้ำงขึ้นในค.ศ.1406ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีต ำหนัก
ใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่ำรำชกำรของ
จักรพรรดิ 24 พระองค์ ในรำชวงศ์หมิงและรำชวงศ์ชิง ท่ำน
จะได้ชมโบรำณสถำนและสิ่งก่อสร้ำงอันทรงคุณค่ำทำง
ประวัติศำสตร์และกำรเมือง

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนดว้ย ติ่มซ ำเลิศรส 



ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลำวดฮีอลเิดย์

...สมควรแกเ่วลา... น้าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนินานาชาติปักกิ่ง

17.05 น. ออกเดนิทางจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สนามบนินานาชาติปักกิ่ง 
โดยสาย การบนิไทย เที่ยวบนิ TG 615

21.15 น. เพียงชัว่ครู่ “บินลงสู่ภาคพืน้ประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบิน
สุวรรณภมูิ” ด้วยภาพความทรงจ้าอนัแสนวเิศษ 



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 (ผู้ใหญ่)ลด

84,900.-

80,900.-

79,900.-

78,900.-

25,000.-

14,000.-

82,900.-

78,900.-

77,900.-

76,900.-

25,000.-

14,000.-

83,900.-

79,900.-

78,900.-

77,900.-

25,000.-

14,000.-

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) 

829

789

779

769

250

689

829

789

779

769

150

689

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 

หากมีจ านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทาบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการ ท่านละ 8,000.-

คะแนนสะสมสมาชิก



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
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. ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการชา้ระเงนิ: ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช้าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ้ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่  639-1-00265-5

“การจา่ยสว่นที่เหลอื” กรุณาชา้ระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท้างานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง
ส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละชา้ระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


