
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   11-16 เมษำยน 2561  

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)   กรุงเทพฯ - ปักก่ิง (สำธำรณรฐัประชำชนจนี) - THE PALACE 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์ 

   สายการบินไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หน้าท่ี ลีลำวดี ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย 

   ความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจนีโดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์ 

   เท่ียวบินท่ี TG 614 

 

 



15.50 น.  เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำตกิรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากผ่านพธีิการ 

   ตรวจคนเขา้เมืองและพธีิการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

  น าท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปป้ิงท่ีใหม่ ท่ีวยัรุ่นนิยมเดินในยามค า่คืนและจุดน่าสนใจท่ีสุดของ 

   สถานท่ีแห่งน้ีก็คือ จอ LCD ท่ียาวท่ีสุดในโลกบนหวัตลาดทางเดินถนนชอ้ปป้ิงเมื่อดูในยามค า่คนืจะ 

   มีความรูสึ้กถึงความอลงัการและความแปลกใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำกุย้หยน่ึูงซีอ๋ิว กุง้อบน ้ำแดงเซ่ียงไฮ ้ไก่ 

   แดงป้ำยทอง เห็ดใบชำอบซอสตบัห่ำน หมูอบตน้หอม เตำ้หูห้มอ้ดิน หมอ้ไฟดอกกะหล ำ่ปลี  

   ผดัผกัตำมฤดกูำล ซุปประจ  ำวนั 

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   (2)      ปักก่ิง – จตัรุสัเทียนอนัเหมิน – พระรำชวงักูก้ง – หอฟ้ำเทียนถำน -  

     กำยกรรมปักก่ิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

   น าท่านชม จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ซ่ึงจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง  

   จากน้ันน าท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึ้ นในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มีต าหนัก 

   ใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ีประทบัและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 พระองค ์ในราชวงศห์มิง 

   และราชวงศชิ์งชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งอนัทรงคุณคา่ทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง 

 

 

 

 

 

  



เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ปลำซุนหยน่ึูงเตำ้ซ่ี หำ่นยำ่งกวำงตุง้ ผดัไก่บำ้นไฟแดง  

   ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม กุง้อบวุน้เสน้ ขำหมูเยอรมนั เตำ้หูท้รงเครื่องกวำงตุง้ ผดัคะนำ้ ซุป 

   เป็ดตุน่ฟักเขียว 

   น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน เป็นสถานท่ีซ่ึงพระจกัรพรรดิใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะ 

   ยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติ เพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ ์

 

 

 

 
 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย“ซีฟู้ดกุง้มงักร และเมนูพิเศษกุง้มงักรอบ 

   บะหม่ี หำ่นยำ่งฮ่องกง ปลำกุย้หยน่ึูงซีอ๋ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เป่ำฮ้ือสดอบเนย กุง้ทอด 

   กระเทียม ซ่ีโครงหมูอูซี๋ เตำ้หูท้รงเครื่อง ผดัผกัตำมฤดกูำล ซุปกระเพำะหมูตุน๋เยือ่ไผ่  

   หลงัอาหารค า่น าท่านชม โชวก์ำยกรรมปักก่ิง ชมความมหศัจรรยข์องชาวจนีท่ีมีช่ือเสียงดา้นการ 

   แสดงกายกรรมใหทุ้กท่านไดป้ระทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง   (3)       ก ำแพงเมืองจนีดำ่นจวีหยงกวน – พระรำชวงัฤดรูอ้น - ถนนหวงัฝจูิง่ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจนี ดำ่นจวียงกวน สมัผสักบัความมโหฬารและความยิง่ใหญ่ของ 

   ก าแพงมรดกโลก เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ท่านจะไดส้มัผสัก าแพงเมืองจีนอยา่งถึง 

   จุดสูงสุด และพรอ้มกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม สรา้งขึ้ นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน 

   

 

 

 

 



เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำกระพงน่ึงสำมสี กุง้ทอดซอสเสฉวน  

   ขำหมูน ้ำแดง เน้ือเป็ดผดัเห็ดป่ำ เอนหอยเชลลผ์ดัรวมเห็ด หมอ้ไฟเห็ดหหูนูด ำ หมตูม้เผ็ด,ผดั 

   คะนำ้กวำงตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร 

   น าท่านเดินทางสู่  พระรำชวงัฤดรูอ้น สรา้งขึ้ นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศจ์ิน๋ ชมระเบียงท่ี 

   ยาวท่ีสุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เศรษฐีชำวบำ้น บริกำรทำ่นดว้ยเมนูเป็ดปักก่ิง ปลำตำเดียวน่ึง 

   ซีอ๊ิว กุง้สองรส หอยนำงรมอบวุน้เสน้ ไก่ยำ่งฮ่องกง ผกักำดขำวอบวุน้เสน้ เป็นตน้ 

   หลงัอาหารค า่ น าท่านสู่ ถนนหวงัฟูจิง่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางส าหรบัการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของ 

   เมืองหลวงปักก่ิง  

ที่พกั   Renaissance Beijing Hotel หรือเทียบเทำ่   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง   (4)       ปักก่ิง – รถไฟควำมเร็วสงู – ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วดัซีหยวน -  

              ฮำรโ์มนี ไทม ์สแควร ์- ซูโจว 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง เดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองซโูจวเป็นเมืองท่ีมีความ 

   สวยงามไม่น้อยกวา่เมืองหงัโจว ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และไดร้บัสมญา 

   นามวา่ “เมืองแห่งสาวงาม” ซ่ึงอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อวา่ “เจียงหนาน” อุดมไปดว้ยพชืพรรณและ 

   ธญัญาหาร ส่วนสาวเจียงหนานน้ันมีความสวยงามเป็นเลิศ จนท าใหเ้ฉียนหลงฮ่องเต ้ไดเ้สด็จ 

   ประพาสมาเมืองซโูจว  

12.12 น. เดินทางถึง เมืองซูโจว  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย หมูตุน๋น ้ำแดงป้ำยทอง ปลำกะพงน่ึง 

   ซีอ๋ิว กุง้อบพริกเกลือ ไก่บำ้นแช่เลำ้เหลือง หมูยำ่งฝรัง่เศส มะเขืออบน ้ำจิ้ มไก่ หมอ้ไฟเป็ดรวม 

   มิตร เตำ้หูท้รงเครื่อง ผดัผกัตำมฤดกูำล กระดกูหมูตุน๋ฮวยซวั 

   น าท่านเดินทางสู่ สวนหลิวหยวน สรา้งในสมยัราชวงศห์มิง แต่หลงัสวนจวัเจิ้ ง 80 กว่าปี ในรชั 

   สมยัวัน่ล่ี ปีท่ี 21 เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท ้มีการโชวล์กูเล่นของลกัษณะความแตกต่าง 



   ทางสถาปัตยกรรรมท่ีสรา้งมุมมองระดบัต่างๆ ไดอ้ยา่งงดงามลงตวั  จากน้ันเดินทางสู่ วดัซีหยวน  

   ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซโูจว เดิมเป็นส่วนหน่ึงของสวนหลิวหยวน ซ่ึงเป็นสวนโบราณในสมยัราชวงศห์มิง  

   ต่อมาลูกของเจา้ของสวน ไดย้กท่ีดินส่วนหน่ึงของสวนใหว้ดั จึงไดเ้ห็นวดัท่ีสวยงามและยิง่ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย เน้ือยำ่งเกำหลีรวม  ปลำตำเตียวทรงเครื่อง  

   กุง้ใหญ่ทอดซอสเปรี้ ยวหวำน  ผดัรวมสำมสหำย ปูผดัขิงออ่น เอนหอยเชลลผ์ดัซอส XO หมอ้ 

   ดินวุน้เสน้ ไก่อบรวมเห็ด ผดัผกัตำมฤดกูำล ไกตุ่น๋โสมเกำหลี 

   หลงัอาหารค า่ น าท่านสู่ ซูโจว ฮำรโ์มนี ไทม ์สแควร ์เป็นแหล่งรวมความทนัสมยัแห่งใหม่ของ 

   ซโูจว มีหา้งสรรพสินคา้จิว่กวง เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผกั ผลไม ้เคร่ืองด่ืมจากทุกมุมโลก อีกทั้ง 

   ท่านจะไดช้ม จอภาพขนาดใหญ่ หรือ SKY SCREEN  

ที่พกั   Grand Metro Park Hotel  หรือเทียบเทำ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5)       ซูโจว – เซ่ียงไฮ ้– หำดไว่ธำน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หอไข่มุก - ถนนนำนกิง 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

  หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้โดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำกุย้หยอูบซอสน ้ำแดง คอหมูยำ่ง  

   เป็ดยำ่งฮ่องกง หมูแดง ไก่สบักวำงตุง้ ผดัผกักวำงตุง้ ขนมจบีไข่ปู ฮำเก๋ำ ซำลำเปำใสค้รีม  

   ก๋วยเตี๋ยวหลอดไสกุ้ง้ ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง เก๊ียวซ่ำ ขำ้วผดั 

   หลงัมื้ ออาหารน าท่านเดินทางสู่ หำดไว่ทำน เพลิดเพลินกบับรรยากาศ 2 ขา้งริมแม่น ้าชมตึกท่ีร่วม 

   สมยัสวยงาม น าท่านลงสู่ อโุมงคเ์ลเซอร ์มุดใตน้ ้าเพื่อขา้มไปอกีฝัง่ระหว่างทางท่านจะไดช้มการ 

   เล่นแสงเลเซอรสุ์ดตระการตาตลอดเสน้ทาง จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยูฝั่ง่ผู่ตงริมแม่น ้า 

   หวงัผู่  เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเม่ือ ค.ศ.1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ท่ีสูงท่ีสุดใน 

   เอเชียและสูงอนัดบั 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต่่างมุมต่างระดบั ลูก 



   เหล็กกลมท่ีอยูต่อนกลางของหอเป็นหอชมววิท่ีกวา้งขวาง สามารถชมววิทิวทศัน์ของเซ่ียงไฮไ้ดทุ้ก 

   ดา้น ปัจจุบนัหอไขมุ่กถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซ่ียงไฮอ้ีกดว้ย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย เมนูอำหำรพเิศษ “สุก้ีหมอ้ไฟ” 

   หลงัอาหารค า่ น าท่านสู่ ถนนนำนกิง หรือ นานจิงลู่ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเก่าแก่ท่ีสุดของเซ่ียงไฮต้ลาด 

   ซ้ือขายของกนัคึกคกัตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยูฝั่ง่ผู่ซี กินพื้ นท่ียาวตั้งแต่ฝัง่ตะวนัตกของ “เดอะ  

   บนัด”์ ถึง “พีเพิลส ์สแควร”์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก... 

ที่พกั  Hyatt Regency Shanghai หรือเทียบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6)        ตลำดเฉินหวงัเม่ียว – สนำมบิน - กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

   น าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวงัเม่ียว หรือตลาดรอ้ยปี ใหท่้านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้ นเมืองและ 

   ขนมต่างๆ ของเมืองเซ่ียงไฮเ้พื่อเป็นของฝากและของท่ีระลึก หรือชิมซาลาเปา เส่ียวหลงเปารา้นขึ้ น 

   ช่ือท่ีสุดในเซ่ียงไฮไ้ดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรทำ่นดว้ย ปลำกุย้หยน่ึูงซีอ๋ิว ไก่สบัแตจ้ิว๋ กุง้แม่น ้ำ 

   อบซีอ้ิว หมอ้ดินหมูตุน๋น ้ำแดง หมอ้ไฟปลำหมึก เห็ดหลินจอืผดัเอ็นหอย ซีฟู้ดอบวุน้เสน้ หมอ้ 

   ไฟดอกกระหล ำ่ปลี ผดัผกัตำมฤดกูำล ซ่ีโครงหมตูุน๋ขำ้วโพด 



   ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน..... 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  โดย สำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 665 

21.00 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

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

 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย ์

ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ 
 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

69,900.- 

67,900.- 

65,900.- 

63,900.- 

17,500.- 

20,000.- 

67,900.- 

65,900.- 

63,900.- 

61,900.- 

17,500.- 

20,000.- 

68,900.- 

66,900.- 

64,900.- 

62,900.- 

17,500.- 

20,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 15 ทำ่นข้ึนไป หำกเดินทำง 10-14 ทำ่น  

ช ำระเพิ่มทำ่นละ 3,000 บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเด่ียวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

679 

659 

639 

619 

175 

479 

679 

659 

639 

619 

175 

479 

 

  

 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

 คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

 สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 



อตัรำน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีน 

 ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท 

อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 20,000.- บาท   

    ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วนั 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

 สำมำรถช ำระค่ำมดัจ ำ โดยบตัรเครดติทุกธนำคำร ( ไม่มค่ีำธรรมเนียม )  

ผ่ำนทำงเวบ็ไซดไ์ด้ www. Leelawadee.holiday  

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรณุำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 

หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำง

และทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มคีวำมประสงคจ์ะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำร

อื่นใดอนัมใิช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มเีดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดนิทำงไป

ด้วย (กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็

เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดนิทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำร

ทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่

ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำง

ทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงินมดัจ ำ  

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง  10 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณทีี่ท่ำนขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำร

คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่

ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้ เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง , พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 

หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิก

เที่ยวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) 

หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก

เดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้ว

ต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำก

ท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดงักล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำ



ตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำร

นัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำ

ผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดนิทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวปิดท ำกำร  

บริษัทฯ จะคืนเงนิค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำร

เพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่

สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำ

เข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนั

เนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเป๋ำเดนิทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ 

โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม

ให้ดทีี่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่ง

ประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่

ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 


