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“BEIJING”

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

08.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

10.15น. ทะยานสู่กรุงปักกิ่ง ด้วยเที่ยวบิน TG 614 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์

ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อน ประมาณ 4 ช.ม.

16.30น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



“BEIJING”
จากนั้นเดินเล่น ถนนโบราณเฉียนเหมิน รัฐบาลปักกิ่งได้

ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนใน

ยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสอง

ฝั่งถนนมีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าของ

ที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง

อาหารค่ า ... บริการท่านด้วยเมนู 

เป็ดปักกิ่ง “ร้านเศรษฐีชาวบ้าน”

เสิร์ฟซุปหอยงวงช้าง ปลากุ้ยนึ่งซีอิ้ว 

กุ้งทอดรูปหางนกยูง      

“RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL”

หรือเทียบเท่าโรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อ

รับรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ...



พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง” 

the Palace Museum สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็ก

รวม 9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและ

ราชวงศ์ชิง ท่านจะได้ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง 

กลางวัน ... บริการท่านด้วย คอหมูย่างมาเก๊า เป็ดย่างกวางตุ้ง ผัดปลาหมึกรวมมิตร ผักกาดขาว

อบวุ้นเส้น ซุปซีฟู้ด มั่นโถวจี้มนมเข้น

วันที่สอง ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จัตุรัสเทียนอันเหมิน ประตูเทียนอัน หรือ เทียนอันเหมิน

ชั้นบนสร้างเป็นเก๋งหลังคาสีเหลือง มีเสากลมสีแดง 10 ต้น เพื่อให้

เกิดเป็นช่วงระหว่างเสา 9 ช่อง ตามตัวเลขทรงโปรดของจักรพรรดิ 

"ประชาชนจีนจงเจริญ" และ ประชากรโลกจงเจริญ" เป็นค าพูดของ             

ท่าน เหมาเจ๋อตุง เมื่อครั้งกล่าวค าปราศรัยบนพลับพลา

เทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นวันสถาปนาประเทศจีนใหม่หรือที่

เรียกอย่างเป็นทางการว่า... 

“สาธารณรัฐประชาชนจีน”
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ค่ า บริการท่านด้วย ... กุ้งมังกรอบบะหมี่

ออเดิร์ฟรวมมิตรแต้จิ๋ว ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว 

หอยเชลล์อบวุ้นเส้น เป่าฮื้อสดอบเนย กุ้งทอดกระเทียม 

ซี่โครงหมูอู๋ซี หมูสามชั้นอบผัดดองเต้จิ๋ว 

ชมความตระการตา “กายกรรมปักกิ่ง” เป็นการ

แสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว 

และความยืดหยุ่นของร่างกาย

“BEIJING”

วัดลามะ The Yonghe Temple Chinese วัดลามะ ส าคัญที่สุดในพุทธศาสนาของปักกิ่ง สร้างใน

ปี ค.ศ. 1694 เดิมเป็นต าหนักท่ีประทับขององค์ชายหย่งเจิ้ง (องค์ชายสี่) ครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อพระองค์ขึ้น

ครองราชย์แล้ว พระองค์ทรงยกให้เป็นที่ก่อตั้งวัดลามะ ล่วงมาถึงรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง วัดนี้กลายเป็น

ศูนย์กลางที่ส าคัญของพุทธศาสนานิกายเกลุกปะ 



วันที่สาม ...เก็บภาพความประทับใจเคียงข้าง 
ณ ก าแพงเมืองจีน สัมผัสความสดชื่นกับการอากาศยามเช้า 

ผ่อนคลายด้วยการ รับรองท่านด้วยอาหารเช้าของโรงแรม  

เรียนเชิญท่านสู่ ... ก าแพงเมืองจีน

Great Wall of China ก าแพงเมืองจีน ฉางเฉิง

เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ ก าแพง

ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อ

ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กจากทางเหนือ 

หลังจากนั้นยังมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน 

แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุก

ฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ

กลางวัน ... ปลาซุนหยูนึ่งเต้าชี่ ห่านย่างกวางตง      

ผัดไก่บ้านไฟแดง กุ้งอบวุ้นเส้น ซี่โครงหมูทอดกระเทียม

ชม หยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้

ท่านได้เลือกซื้อ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ

สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง



...พระราชวังฤดูร้อน 

The Summer Palace Chinese

ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้

ของพระเจ้ากุบไลข่าน กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปร

พระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่งในฤดูร้อน  

มาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ “เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยาน

แห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน” พระราชวังนี้ถูก

ท าลายลง 2 ครั้ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1886 พระนางซูสีไทเฮาได้น าเอา

เงินงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะพระราชวังฤดูร้อนขึ้น ใหม่

เพราะพระองค์ทรงโปรดที่นี่มาก ประทับอยู่ที่นี่มากกว่าในกรุงปักกิ่ง

เสียอีก

มื้อค่ า .. อาหารสมุนไพร
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หอฟ้าเทียนถาน Temple of Heaven Chinese ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ

กรุงปักกิ่ง ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี 

พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่น เพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม   

ซึ่งในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายในการประกอบพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้

กลางวัน ..  บริการท่านด้วยเมนู กุ้งมังกรอบ รวมมิตรเต้จิ๋ว 

หอยเซลล์อบวุ้นเส้น เป๋าฮ้ืออบเนย กุ้งทอดกระเทียม

14.00 ออกเดินทางสู่ เชี้ยงไฮ้โดยรถไฟความเร็วสูง

18.48 เดินทางถึง นครเซี่ยงไฮ้ (ไข่มุกบูรพา) ได้รับ        

การขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” 

มื้อค่ า .. ปลาทอดผัดดองเหมยช่าย เป็ดทอดฮ่องกง ขาหมูประจ าร้าน หมูสับนึ่งรวมดอก

หญ้าหนอน ซี่โครงหมูทอดกระเทียม หมูแดงกวางตุ้ง หม้อดินเห็ดชารวมกุ้ยฉ่าย 

“BEIJING” วันที่สี่ ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

คืนที่ชวนหลงใหล ตามระดับมาตรฐานของลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่ “INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI”

หรือเทียบเท่าโรงแรมผ่านการคดัเลือกมาเพือ่รับรองท่านในทุก ค่ าคืนอันแสนพิเศษ...



วันที่ห้า.. รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรม

พร้อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน รวมถึงบริกร

ของโรงแรมที่พร้อมดูแล

วัดพระหยกขาว เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน

เซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจ านวน

มากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้

ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ

ฟังการบรรยายแพทย์แผนโบราณ ที่มีการรักษา

โรคต่างๆ โดยใช้สมุนไพรจีนมานานนับพันปี

กลางวัน ...บริการท่านด้วย หมอูบน้ าแดง  

เป็ดทอดน้ าแดง ไก่ทอด ผักกาดขาวผัดกุ้งแห้ง   

มะเขือยาวกระทะร้อน ผัดเห็ดสองมิตร ผัดผักตาม

ฤดูกาล
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“หาดไว่ธาน” ต้นก าเนิดอันลือชื่อของต านานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับ

หนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูง

ตระหง่าน “รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์” ซึ่งในระหว่าง เส้นทางท่านะจะได้ชมแสงเลเซอร์ที่ ยิง

ออกมาเป็นรูปต่างๆ หลากสีสันสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางลอดแม่น้ าหวังผู่

“หอไข่มุก” นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ลูกเหล็กกลมที่อยู่

ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ปัจจุบันหอ

ไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ...ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. 

ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้

มื้อค่ า .. บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อินเตอร์ ..

คืนที่ชวนหลงใหล โรงแรมตามระดับมาตรฐานของ  

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านในทุกค่ าคืน

อันแสนพิเศษ... “INTERCONTINENTAL SHANGHAI PUXI”



อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

ซึ่งเป็นสถานที่ขายปลีกส่ง สินค้านานาชนิด เช่น 

เสื้อผ้า, สินค้าอิเล็คทรอนิก, แผ่นซีดี, ดีวีดี หรือ

แม้กระทั่งแผ่นบลูเรย์ และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน ...บริการท่านด้วย ไกส่ับแต้จิ๋ว 

กุ้งแม่น้ าอบซีอิ๋ว หม้อดินหมูตุ๋นน้ าแดง หม้อไฟ

ปลาหมึก เห็ดหลิงจือผัดเอนหอย ซีฟุ้ดอบวุ้นเส้น 

หม้อไฟดอกกะหล่ าปลี ผัดผักตามฤดูกาล ซี่โครง

หมูตุ๋นข้าวโพด

“สวนอี้หยวน” สร้างมานานกว่า 400 ปีซึ่งอดีตเคยเป็นที่พักของคหบดีผู้มั่งคั่งใน

สมันราชวงศ์ชิง พบกับการตกแต่งสวนด้วยหินรูปร่างแปลกต่างๆ และสวนซึ่งสะพรั่ง

ไปด้วยไม้ดอกและไม้ประดับนานาพันธุ์ ชมต้นแปะก๊วยที่มีอายุมากกว่า 100 ปี



...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ”้

17.25น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตเิซี่ยงไฮ้

โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG665

21.15น. เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูม”ิ
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคุเทศกข์องท่าน ตลอดจนลีลาวดี ฮอลิเดย์
ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ ที่ให้เราบริหารจัดการช่วงเวลาแห่งความสุขของท่าน

และคนที่ท่านรัก หากมีเศษเส้ียวของช่วงเวลาครั้งใดที่ท าได้ไม่เต็มที่หรือผิดพลั้งไป ต้อง

ขออภัยอย่างสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผ่านฝ่ายขายที่ดูแลท่าน เพื่อให้เรา

พัฒนาศักยภาพในการท างานให้สมบูรณ์แบบ

สู่จุดหมายปลายทาง ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา 

ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์

จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด ...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดีฮอลิเดย์



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 (ผู้ใหญ่)ลด

65,900.-

64,900.-

63,900.-

62,900.-

15,000.-

15,000.-

63,900.-

62,900.-

61,900.-

60,900.-

15,000.-

15,000.-

64,900.-

63,900.-

62,900.-

61,900.-

15,000.-

15,000.-

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)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

639

629

619

609

150

509

639

629

619

609

150

509

อัตราค่าบริการ



อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่าวีซ่า

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 718 - 1 - 04603 - 6

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 981 - 0 - 40234 - 1

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, 

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายตุ่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และ

ยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่น

วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของ

ผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางทีป่ระสงคจ์ะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอ

ค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ

เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่าน

ยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านงึถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มาก

ที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามทีร่ะบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะ

สลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ทา่นสามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดนิทางท าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ

บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิคา่เข้าชมใหแ้ก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็สว่นลดเป็นตัวเงนิได ้โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไมก่็ได้

ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งทีน่ั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตาม

ความเหมาะสมใหด้ีทีสุ่ดภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบินจัดใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยนิดทีี่ได้ใหบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเ่ชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ

ประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


