
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 28 ธันวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562 



วันแรกของการเดินทาง...เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

21.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตู

ทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี -

ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้าน

เอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

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

00.30 น. ทะยานสู่ประ เทศจีน ด้วยเที่ยวบิน TG662 

พร้อมรับบริการจากมัคคุ เทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.ม.

05.45 น. เดินทาง... ถึง สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 



หาดไว่ธาน ต้นก าเนิดอันลือชื่อของต านานเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ เป็นสถานที่อัน

สวยงามของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัย

อาณานิคม

อุโมงค์เลเซอร์ หนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าพลาดชมอย่างย่ิง เมื่อได้มาเยือนเมืองเซ่ียง

ไฮ้ เพราะเป็นอุโมงค์สายแรกที่ตัดผ่านลอดแม่น  าสายแรกของประเทศ ภายใน

เต็มไปด้วยสีสันสวยงามเสมือนประตูเปิดยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน จากนั น

น าท่านทางสู่หอไข่มุก

เช้า :: บริการอาหารท่านแบบติ่มซ า



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว ไก่สับแต้จิ๋ว กุ้งแม่น ้าอบซีอิ๋ว หม้อดินหมูตุ๋นน ้า
แดง หม้อไฟปลาหมึกเห็ดหลิงจือผัดหอยเชลล์ ซีฟุ้ดอบวุ้นเส้น หม้อไฟดอกกะหล่้าปลี ผัดผักตามฤดูกาล ซุปเห็ดรวมมิตร

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ซ่างไห่ผูต่ง 

14.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง สู่ เมืองฮารบ์ิน 
ด้วยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU5611

17.10 น. เดินทางถึง สนามบินฮาร์บิน

ค่้า บริการอาหารค่้า  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ ว 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...............



ชมโชว์วา่ยน า้ทา่มกลางอากาศหนาว

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 ทีด่ึงดูด
สายตาของคนทั่วทุกมุมโลก กับ
ความสวยงาม ใน พื นที่กว่า
750,000 ตร.ม. ที่รอให้
ท่านมาสัมผัส



ที่พัก WANDA REALM HARBIN HOTEL หรือระดบัเทยีบเทา่ 



เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Jihua Ski Resort 
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



ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮารบ์ิน
17.10 น. ออกเดินทางจาก เมืองฮารบ์ิน สู่ สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง  โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบิน MU5614
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผูต่ง 



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

ย่านเถยีนจื 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 .... 
“สนามบินนานาชาตเิซี่ยงไฮ้”

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

88,900.-

87,900.-

86,900.-

85,900.-

18,000.-

13,000.-

86,900.-

85,900.-

84,900.-

83,900.-

18,000.-

13,000.-

87,900.-

86,900.-

85,900.-

84,900.-

18,000.-

13,000.-

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

869

859

849

839

180

739

869

859

849

839

180

739

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 

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

คะแนนสะสมสมาชิก



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำวีซ่ำ
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจำ่ยสว่นที่เหลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

กำรยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  10 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำง
ส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในข้อควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


