
ก ำหนดกำรเดนิทำง
กันยำยน – พฤศจิกำยน 2563

*สามารถออกเดนิทางไดท้กุเมือ่
ตามวนัทีท่า่นและครอบครวัสะดวก*



ฤดูใบไมผ้ลิ

มีนาคม - พฤษภาคม
10 – 12 องศาเซลเซยีส

ฤดูหนาว

ธันวาคม - กุมภาพนัธ์
10 องศาเซลเซยีส

หรือต่า่กวา่

ฤดูใบไมร้ว่ง

กันยายน - พฤศจิกายน
10 – 22 องศาเซลเซยีส

ฤดูร้อน

มิถุนายน - สิงหาคม
22 องศาเซลเซยีส 

หรือมากกวา่



22.00 น. ท่ำนและครอบครวัพรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ 
สนำมบินสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหวำ่ง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคำทเ์ตอร ์C สำยกำรบนิไทย

01.10 น. น ำท่ำนและครอบครวัเดนิทำงสู่ เซี่ยงไฮ ้โดยสำยกำรบนิไทย 
เที่ยวบนิ TG662

06.25 น. ท่ำนและครอบครวัเดนิทำงถงึ เซี่ยงไฮ ้
หลังผำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกรแลว้

เช้ำ อิสระอาหารเชา้ เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาอนัมคีา่ของทา่นและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครวัขึน้ชมทวิทศัน์ของมหำนครแหง่ควำมเจรญิรุง่เรอืง 
ณ เซี่ยงไฮท้ำวเวอร์ ตึกที่ถูกสร้ำงขึน้เคยีงคู่กบัตกึระฟำ้ทีเ่คยสงูทีส่ดุใน
จีนมำกอ่นอยำ่งตกึจนิเหมำ ทำวเวอร ์และตึกเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีล 
เซ็นเตอร ์ซึ่งปัจจบุนัครองต ำแหนง่ตกึทีสู่งทีส่ดุในจนีและสงูเป็นอนัดบั 2
ของโลกดว้ยควำมสงูถงึ 632 เมตร

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่
ของท่านและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครัวชม วัดจิงอัน หรือ วัดจิ้งอันซื่อ เป็นวัดเก่ำแก่อำยุกว่ำ 
800 ปี และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองเซี่ยงไฮ้คู่กับวัดพระหยกขำว ตลอดทั้ง
วันจะมีทั้งชำวจีนและนักท่องเที่ยวเดินทำงมำสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภำยใน
บริเวณวัด สถำปัตยกรรมของอำคำรต่ำงๆ ภำยในวัดยังมีควำมสวยงำม
เก่ำแก่ และสะท้อนให้เห็นถึงฝีมืออันประณีตในกำรก่อสร้ำงของช่ำงฝีมือใน
อดีต ภำยในมีหยกชิ้นใหญ่ (LUCKY JADE STONE) คนเซี่ยงไฮ้เชื่อว่ำแตะ
แล้วจะโชคดี ขอพรได้ดังใจ

ค่ ำ อิสระอาหารค่า่...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั

จำกนั้นน ำทำ่นและครอบครวันัง่รถไฟหวักระสนุสู ่เมืองหงัโจว...
เมืองหลวงเกำ่แหง่รำชวงศซ์ง่ใต ้(ใช้ประเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 1 ชั่วโมง)



รับรองทา่นและครอบครวัดว้ยที่พกัสดุพเิศษ

หรือเทียบเทา่



น ำท่ำนและครอบครวัเดนิทำงสู่ วัดหลิงอิน่ซือ่ ตื่นตำตืน่ใจกบั
พระพุทธรปูหนิแกะสลกัทีไ่มซ่้ ำกนัมำกกวำ่ 470 รูป อีกทั้งยงัเปน็ที่
ประดษิฐำนพระประธำนศรศีำกยมณุใีหญส่งู 20 เมตร แกะสลกั
จำกไมก้ำรบรู 24 ท่อน เลียนแบบพระพทุธรูปในสมยัรำชวงศ์ถงั 
ถือเปน็พระพทุธรูปปำงสมำธิทีใ่หญท่ี่สดุในจนีอกีดว้ย

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นน ำทำ่นและครอบครวัเดนิทำงสู ่หมู่บ้ำนใบชำ ให้ท่ำนได้
เยี่ยมชมไรช่ำอนัเขยีวชอุม่ทีม่ชีือ่เสียงของจนี พร้อมทัง้ให้ท่ำน
ได้ลิ้มลองรสชำตขิองชำคณุภำพชัน้ดทีีผ่่ำนกำรคดัสรรมำ
อย่ำงพถิีพถินั



น ำท่ำนและครอบครวั ล่องเรอืบนทะเลสำยซหี ูดินแดนแหง่
ไข่มุกของเมอืงหงัโจว สัมผัสกับววิทวัทัศนอ์นังดงำมที่
ล้อมรอบไปดว้ยภเูขำ เป็นสถำนทีท่ีจ่ดัพรรดเิฉยีนหลง 
แห่งรำชวงศ์ชงิโปรดปรำนเปน็อย่ำงมำก จนไดร้บักำร
ขนำนนำมวำ่ “ตัวอยู่ทีห่ ูเสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค์”
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...

เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่
ของท่านและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครวัสู่ ถนนเหอฝงัเจยี ถนนที่สะทอ้นใหเ้หน็
ประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมอนัเก่ำแกข่องหงัโจวไดเ้ปน็
อย่ำงด ีปัจจุบนัยงัคงไวซ้ึง่สภำพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรำ้ง
โบรำณ อีกทั้งตลอดแนวสองขำ้งทำงสว่นใหญม่ีรำ้นคำ้
ทั่วไป สินค้ำพื้นเมอืง และสินคำ้ทีร่ะลึก อิสระใหท้ำ่นและ
ครอบครวัไดเ้ลอืกซือ้สินคำ้ของฝำกตำมอธัยำศัย

จำกนั้นน ำทำ่นและครอบครวัชม โชว์รำชวงศซ์ง่ กำรแสดงที่
ยิ่งใหญต่ระกำรตำไปดว้ยแสง สี เสียง เป็นกำรแสดงทีบ่อกเลำ่ถงึ
เรื่องรำวประวตัศิำสตรจ์นีโบรำณสมัยรำชวงศซ์ง่
ค่ ำ อิสระอาหารค่า่...

เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั



รับรองทา่นและครอบครวัดว้ยที่พกัสดุพเิศษ

หรือเทียบเทา่



น ำท่ำนและครอบครวัสู่ เมืองเกำ่หนำนซนุ เป็นที่รูจ้กักนัวำ่เปน็เมอืงน้ ำเก่ำแกใ่นพืน้ที่
บริเวณดนิดอนสำมเหลีย่มปำกแม่น้ ำแยงซ ีและเคยเป็นเมอืงที่ร่ ำรวยที่สดุในบรรดำหก
เมืองโบรำณของพื้นที่นี ้เมืองแหง่นีไ้ดผ้สมผสำนเสนห่ข์องตะวนัตกและตะวนัออกเขำ้ไว้
ด้วยกนั ท ำให้คณุไดส้มัผัสกับสถำปตัยกรรมและบรรยำกำศทีต่รำตรงึใจ
น ำท่ำนและครอบครวันัง่เรอืแจวชมหมู่บำ้นน้ ำโบรำณพรอ้มสัมผสัวถิชีวีติตลอดสอง
ข้ำงทำง...

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครวัสัมผสักลิน่อำยแหง่เมอืง
น้ ำโบรำณกับ พิธีขอแตง่งำนโบรำณกลำงน้ ำ 
โดยจะมเีรอืที่ถกูตกแตง่ดว้ยผ้ำสแีดงหลำยร ำ
ล่องลอยผำ่นแมน่้ ำ พร้อมเสียงกลองอย่ำง
ช้ำๆ โดยมเีจำ้บำ่วเจำ้สำวสวมชดุแตง่งำนจนี
โบรำณ ให้ควำมรูส้กึอนิไปกับเมอืงน้ ำโบรำณ
แห่งนีม้ำกยิง่ขึน้

จำกนั้นน ำทำ่นและครอบครวัเดนิทำงสู ่เมืองซโูจว โดยรถโค้ช 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชั่วโมงครึง่)



น ำท่ำนและครอบครวัสู่ ย่ำนเมอืงเกำ่ซำน
ถังเจยี ย่ำน 1000 ปี สร้ำงขึ้นในสมยั
รำชวงศถ์งั เป็นย่ำนกำรคำ้ทีเ่จรญิรุง่เรอืง
ในอดตี ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลนิไปกบัรำ้นค้ำ
และบ้ำนเรอืนที่ตัง้เรยีงรำยเปน็แถวรมิแมน่้ ำ
ซำนถัง อิสระใหท้ำ่นและครอบครวัได้
พักผ่อนตำมอธัยำศัย...

ค่ ำ อิสระอาหารค่า่...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั



รับรองทา่นและครอบครวัดว้ยที่พกัสดุพเิศษ

หรือเทียบเทา่



เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

จากนั้นชม สวนหลวิหยวน 
สร้างในสมยัราชวงศห์มงิ เป็น
สวนศิลปะเจยีงหนันขนานแท้ มี
การโชวล์กูเลน่ของลักษณะ
ความแตกตา่งทาง
สถาปัตยกรรมทีส่รา้งมาได้
อย่างงดงามลงตวั

น่าท่านและครอบครวัสู่ เขาเนินเสอื เนินเขา
นี้มีความสูง 36 เมตร เต็มไปดว้ตน้ไมเ้ก่าแก่
ล่าต้นสงูเสยีดฟ้า ท่านสามารถมองเหน็
เจดยี์หูช่วิพนัปทีีสู่งสงา่บนเนินเขาท่าให้
สถานที่แหง่นีก้ลายเปน็แหลง่ทอ่งเที่ยวทีม่ี
ชื่อเสยีงตัง้แตอ่ดตีนอกจากนั้นทา่นจะได้
เพลิดเพลินไปกบัสิ่งกอ่สรา้งมากมายที่
สะท้อนความเป็นจนีโบราณอย่างแทจ้รงิ

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่
ของท่านและครอบครวั



น่าท่านและครอบครวัชม ประตูน้า่ผาเหมนิ สร้างในสมัยราชวงศช์นุชวิ 
โดยมอีายมุาอย่างยาวนาน ภายในยงัมีปชูนยีสถานทีส่วยงาม บ่งบอก
ถึงประวตัศิาสตรท์ีส่า่คญัของเมอืงซโูจว

น่าท่านและครอบครวัสู่ ซูโจวเซน็เตอร ์ห้างทรพัสินคา้
ที่ใหญท่ีสุ่ดในซโูจว กินพื้นทืเ่กอืบ 300,000 ตาราง
เมตร และมีร้านค้าแบรนดเ์นมมากมายกวา่ 600 ร้าน
ภายใน 
อิสระใหท้่านและครอบครวัไดช้อ้ปปิง้ตามอธัยาศัย...

ค่ ำ อิสระอาหารค่า่...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่
ของท่านและครอบครวั



รับรองทา่นและครอบครวัดว้ยที่พกัสดุพเิศษ

หรือเทียบเทา่



น่าท่านและครอบครวัเดนิทางสู่ เมืองอูซ๋ี เมืองอตุสาหกรรมที่ไดร้บั
ฉายาเป็นเซีย่งไฮน้อ้ยแหง่จนี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
น่าท่านและครอบครวัชม พระใหญห่ลงิซาน พระพุทธรูปางประทานพรที่
สูงที่สุดในจนี ฐานของพระพุทธรปูมีหอ้งสามารถเดนิขึน้ไปถงึพระบาท
ได้ และตัววดัยงัมอีายกุวา่ 1,000 ปี ภายในร่มรืน่มเีขาลอ้มรอบถึงสาม
ด้าน มีทะเลขนาดใหญอ่ยูเ่บือ่งหนา้ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั



น่าท่านและครอบครวัสู่ หาดไวธ่าน เป็นย่านถนนรมิแม่น้า่ ที่มี
ความยาว 1.5 กิโลเมตร เลียบแมน่้า่หวงผูเ่ตม็ไปดว้ยตกึ 
อาคารสถาปตัยกรรมสไตล์ตะวนัตกโบราณ อายุเกา่แกก่วา่ 
100 ปีและยงัเปน็สถานที่ถา่ยทา่ภาพยนตรเ์รือ่งเจา้พอ่เซีย่งไฮ้

น่าท่านและครอบครวัลอ่งเรอืสัมผสับรรยากาศสดุโรแมนตกิ 
ณ แม่น้่าหวงผู่ ชมความสวยงามของแมน่้่าและอาคารที่มไีฟ
เปิดระยิบระยับยามเยน็สวยงามมาก

น่าท่านและครอบครวัเดนิทางสู่ เมืองเซีย่งไฮ้
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่)

ค่ ำ อิสระอาหารค่า่...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่
ของท่านและครอบครวั



รับรองทา่นและครอบครวัดว้ยที่พกัสดุพเิศษ

หรือเทียบเทา่



น่าท่านและครอบครวัเดนิทางสู่ สตาร์บคั รีเซริ์ฟ โรสเตอรี ่
ร้านกาแฟสตารบ์คัทีข่ึน้ชือ่วา่ใหญท่ี่สดุในโลก  มาพรอ้มกบั
การออกแบบอนัสวยงามและลงตวั

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น่าท่านและครอบครวัเดนิ ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี 
เต็มไปดว้ยความเกา่แกข่องวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวจนีที่
ยังคงรกัษาไวเ้ปน็อยา่งด ีสามารถเลอืกซือ้สินค้าพืน้เมอืง 
ของที่ระลึกและยงัมเีสีย่วหลงเปาสตูรพืน้เมอืงทีม่ีชือ่เสยีงให้
ลิ้มลอง



21.15 น. ท่ำนและครอบครวัเดนิทำงถงึประเทศไทย
โดยสวสัดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ

17.20 น. ท่ำนและครอบครวัออกเดนิทำงสู่ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบนิ TG665

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั...
เพื่อไมเ่ปน็การรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นและครอบครวั

ลีลาวด ีฮอลิเดย์
ลีลา... ที่เป็นตวัคณุ



ประเภทผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารสา่หรบัจา่นวนผูเ้ดนิทาง

4 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

6 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

8 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น)

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพิ่ม

ราคาบัตรโดยสาร สายการบินไทย
บัตรโดยสาร ECONOMY
บัตรโดยสาร BUSINESS

86,900
84,900
82,900
80,900
28,000

32,305
48,385

69,900
67,900
65,900
63,900
28,000

32,305
48,385

62,900
60,900
58,900
56,900
28,000

32,305
48,385

อัตราคา่บรกิาร



อัตรานีร้วม
• ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )
• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ่านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000บาท
อัตรานีไ้มร่วม
• บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษสีนามบนิทุกแหง่
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี!!!!!



เงื่อนไขการชา่ระเงนิ
“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 30,000บาท
- ช่าระยอดมดัจา่ โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน่าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบญัชี

บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย ์จ่ากัด บัญชกีระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย เลขที ่ 639 – 1 – 00265 - 5
“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจา่
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษทัฯ มีความจา่เปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร่าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร ์ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท่างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านที่มีเด็กทารกอายุต่่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไวแ้ล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าและค่าเปล่ียนช่ือต๋ัวเครื่องบินเทา่นัน้ 

เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไมอ่นุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิไดเ้ดนิทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทีย่วบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางทีป่ระสงค์จะซื้อตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดนิทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน้ ๆ  ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่าหรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นวา่รายการท่องเทีย่วดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทอ่งเที่ยวใด ๆ   ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ่าเปน็หรือสุดวสิัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค่านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปดิท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่านตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้
ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหวา่งการเดินทางท่าใหท้่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่เข้าชมใหแ้ก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ  อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่วเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกา่นัลดังกล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย

• ต่าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครือ่งบนิแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ   บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหนง่ที่นัง่ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทีสุ่ด
ภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้ห้บริการแกท่่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


