
วันที่ 10-15 / 18-23 / 25-30 มกราคม / 1-6 / 6-11  กุมภาพนัธ์ 2561



วันแรกของการเดินทาง...เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

21.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตู

ทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี -

ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้าน

เอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

วันที่สองของการเดินทาง ...................

00.30 น. ทะยานสู่ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบิน TG662 

พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.

ม.

05.45 น. เดินทาง... ถึง สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



หาดไว่ธาน ต้นก าเนิดอันลือชื่อของต านานเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ เป็นสถานที่อัน

สวยงามของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัย

อาณานิคม

อุโมงค์เลเซอร์ หนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าพลาดชมอย่างยิ่ง เมื่อได้มาเยือนเมืองเซ่ียง

ไฮ้ เพราะเป็นอุโมงค์สายแรกที่ตัดผ่านลอดแม่น  าสายแรกของประเทศ ภายใน

เต็มไปด้วยสีสันสวยงามเสมือนประตูเปิดยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน จากนั น

น าท่านทางสู่หอไข่มุก

เช้า :: บริการอาหารท่านแบบติ่มซ า



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูน่ึงซีอิ๋ว ไก่สับแต้จิ๋ว กุ้งแม่น ้าอบซีอิ๋ว หม้อดินหมูตุ๋นน ้า
แดง หม้อไฟปลาหมึกเห็ดหลิงจือผัดหอยเชลล์ ซีฟุ้ดอบวุ้นเส้น หม้อไฟดอกกะหล่้าปลี ผัดผักตามฤดูกาล ซุฟเห็ดรวมมิตร

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ซ่างไห่ผูต่ง 

14.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง สู่ เมืองฮารบ์ิน 
ด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU5611

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บิน

ค่้า บริการอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว ไก่บ้านอบใบชา หมูสามชั นตุ๋นน ้าแดง ทอดมัน
กุ้งป้ายทอง ขาเป็ดอบหม้อดิน คอหมูย่าง หม้อไฟฮุยซัวรวมมิตร มะเขือยาวอบซอสตับห่าน ซุปซี่โครงหมูตุ๋นมะระ



ที่พัก

WANDA REALM HARBIN HOTEL
หรือระดับเทยีบเทา่ 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เดิมชมสถานที่ส้าคัญของเมืองฮารบ์ิน 
อนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวเมือง 
ที่ร่วมกันสร้างเขื่อนเพื่อต่อสู้และแก้ปัญหาอุทกภัยครั งใหญ่

อนุสาวรีย์ฝั่งหง

เกาะพระอาทิตย์(เกาะสุริยัน) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั งอยู่ทางตอน
เหนือของแม่น ้าซงฮัวเจียง มีพื นที่ 88 ตารางกิโลเมตร ในช่วง
ฤดูหนาวเกาะนี จะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและศิลปกรรม
การแกะสลักหิมะประจ้าปีของฮารบ์ินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการก้าหนดหัวข้อในการ
แกะสลักหิมะที่แตกต่างกันไป ท่านสามารถช่ืนชมและถ่ายรูปกับ
ผลงานการแกะสลักหิมะแต่ละชิ นอย่างใกล้ชิด..

ชมงานปัน้หมิะ ณ เกาะสรุยิันวันที่สามของการเดินทาง...............



ชมโชว์ว่ายน ้าท่ามกลางอากาศหนาว

เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียงทางตอนเหนือสุดของจีน 
ท่ามกลางความหนาวสุดๆ เต็มไปด้วยน ้าแข็งที่แม่น ้าซงฮัวเจียง ชาวฮาร์บินสามารถ
ว่ายน ้าในน ้าแข็ง โดยจะมีการแสดงโชว์ว่ายน ้าในน ้าแข็งทุกๆ เดือน ธันวาคม - มีนาคม 
ของทุกปี ทั งชายและหญิงถือว่า เป็นการแสดงโชว์ความแข็งแรงของร่างกายมีทั ง
การกระโดดน ้า และว่ายน ้าโชว์ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ ลบต่้ากว่า 10 องศา
เซลเซียส

• เที่ยง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร หัวปลายักษ์อบพริก  ผัดซี่โครงหมู  
กระดูกอ่อนไก่หม้อไฟ เนื อหมูทอดกรอบ เต้าหู้เสฉวน ขาหมูน ้าแดง ดอกกะหล่้าผัด
รวมเห็ด ผักกาดขาวอบซุปไก่ ซุปเห็ดรสเด็ด



จากนั นน้าท่านสู่ ถนนจงหยาง ให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อน ณ ย่านธุรกิจและการค้าที่ขึ นชื่อของเมืองฮาร์บิน ถนนทอดตัวยาวมี
ความสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมยุโรปที่น่าตื่นตะลึงในสไตลบ์าร็อค และไบแซนไทน์ ร้านรวงริมสองฝั่งถนนที่น่ารัก ให้กลิ่นอาย
แบบรัสเซีย อีกทั งยังมีโบสถ์เก่า เซนต์โซเฟีย อายุเก่าแก่เกือบร้อยปี ตั งตระหง่านอวดโฉมสวยงามท่ามกลางความเหน็บหนาว



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
บริการอาหารท่านด้วย สุกี หม้อไฟแบบฉบับฮาร์บิ น

ร่วมเทศกาล 
HARBIN ICE & SNOW WORLD

ประติมากรรมน ้าแข็งสุดล ้า ที่ดึงดู
สายตาของคนท่ัวทุกมุมโลก กับ
ความสวยงาม ใน พื นที่กว่า
750,000 ตร.ม. ที่รอให้
ท่านมาสัมผัส



ที่พัก WANDA REALM HARBIN HOTEL หรือระดบัเทยีบเทา่ 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ER LONG SHAN SKI ….

ให้ท่ าน ได้ เพลิด เพลินกับลานสกีสุดลูกหูลูกตา 
สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆมากมาย  ไม่ว่าจะเป็น 
สโนว์โมบิล ม้าลากเลื่อน นั่งกระเช้า หรือจะขี่ม้าชม
ทัศนียภาพอันสวยงามได้ตามอัธยาศัย (รวมค่าเข้า 
แต่ยังไม่ได้รวมค่าอุปกรณ)์

วันที่สี่ของการเดินทาง ............

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ ว ซี่โครงหมูทอดกระเทียม ผัดหมูสูตรซานซี
หม้อดินมะเขือยาวผัดรวมสูตรเฉพาะร้าน หม้อไฟเห็ดรวม ไก่
บ้านตุ๋นรวมเห็ด ผัดรวมอีสาน ซุปตุ๋นเห็ดรวม



ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาร์บนิ
17.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองฮารบ์ิน สู่ สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง  โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบิน MU5614
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 



ที่พัก

INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI
หรือระดับเทียบเท่า 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูอบซอสน ้าแดง คอหมูย่าง เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดง ไก่สับ
กวางตุ้ง ผัดผักกวางตุ้ง ขนมจีบไข่ปู ฮาเก๋า ซาลาเปาไสค้รีม ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง ข้าวผัด 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนอี หยวน สร้างมานานกว่า 400 ปี ซึ่งอดีตเคยเป็นที่พักของ
คหบดีผู้มั่งคั่งในสมัยราชวงศ์ชิง พบกับการตกแต่งสวนด้วย
หินรูปร่างแปลกต่าง ๆ และสวนซึ่งอบอวลด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
นานาพันธุ์ ชมต้นแปะก๊วยที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นสถานที่ขายปลีก-ส่ง 
สินค้านานาชนิด เช่น เสื อผ้า แผ่นซีดี สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
สินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

สวนอี หยวน 

ตลาดเฉินหวังเมีย่ว

กลางวัน บริการอาหารกลางวันท่านด้วย ไก่แดงป้ายทอง เป็ดย่าง
กวางตุ้ง ปลาทอดสามรส ซี่โครงหมูทอดกระเทียม ซีฟู้ดรวมมิตร 
หม้อดินมะเขือยาว และซุปประจ้าวัน

วันที่ห้าของการเดินทาง............



ชุมชนเก่าแก่แห่งหนึง่ของเมืองเซ่ียงไฮ้ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็น
ย่านฮิปสเตอร์อีกแหง่หนึ่งที่นา่ค้นหา นอกจากนี ท่านยังสามารถ
ซื อของใช้ของฝากต่างๆ ได้จากแห่งนี  

อาหารค่้า บริการท่านดว้ย ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ ว ไก่อบเกลือร่น
แต้จิ๋ว กุ้งทะเลลวก เป่าฮื อสดนึ่งเต้าซี่ หอยเชลล์อบวุ้นเส้น 
บล็อกโคลีดอกผัดรวมปลิงทะเล ผัดรวมมิตรปา้ยทอง 
ผักกวางตุ้งนึ่งรวมมิตร และซุปกระจ้าวันกวางตุ้ง

ย่านเถยีงจื อฝาง



ERA INTERSECTION OF TIME  ชมโชว์กายกรรม ERA รูปแบบใหม่ผสมผสานกายกรรมจีนเข้ากับความทันสมัยของกาลเวลาได้
อย่างลงตัว สรรค์สร้างโชว์ได้อย่างอลังการที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้ ทั งแสง สี เสียง ที่จะท้าให้ท่านตื่นตาตื่นใจ จนท้าให้ท่านแทบ
หัวใจหยุดเต้นเลยทีเดียว



ที่พัก

INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI
หรือระดับเทียบเท่า 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูอบซอสน ้าแดง คอหมูย่าง เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดง ไก่สับกวางตุ้ง 
ผัดผักกวางตุ้ง ขนมจีบไข่ปู ฮาเก๋า ซาลาเปาไสค้รีม ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง ข้าวผัด 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย ซีฟุ้ดแบบบุฟเฟ่ต์ ร้านดังแห่งเซี่ยงไฮ้ 

วัดพระหยกขาว ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการจ้านวนมาก
ที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

.... สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ .... 
“สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้”

17.25  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ
เซี่ยงไฮ้ผูต่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG665

21.15   เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพื นประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ” ด้วยภาพความ
ทรงจ้าอันแสนวิเศษ

วันที่หกของการเดินทาง ........  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว ลด ท่านละ

65,900.-

64,900.-

63,900.-

62,900.-

9,000.-

17,000.-

63,900.-

62,900.-

61,900.-

60,900.-

9,000.-

17,000.-

64,900.-

63,900.-

62,900.-

61,900.-

9,000.-

17,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีต๋ัวแล้ว

639

629

619

609

549

469

639

629

619

609

549

469

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 

หากมีจ านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทาบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการ ท่านละ 4,000.-

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. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

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

“การจา่ยสว่นที่เหลอื” กรุณาช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง
ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


