
LEELA RELAXING  SHANGHAI  EXCLUSIVE 
***ท่านสามารถก าหนดการเดินทางเองได้***



ฤดูหนาว 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กลางมีนาคม 

อุณหภูมิต  าสุด -30 องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะทางภาคตอนเหนือของจีน ฮาร์บิน

ฤดูใบไม้ผลิ 
ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

อุณหภูมปิระมาณ 10-22 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน 
ประมาณเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 

อุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูใบไม้ร่วง 
ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม 

อุณหภูมปิระมาณ 10-22 องศาเซลเซียส



01.06 น.ทะยานสู่นครเซี ยงไฮ้ ด้วยเที ยวบิน TG 662 พร้อมรับบริการจาก
มัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลา
พักผ่อนราว 4 ช.ม.

06.02 น. เดินทาง ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี ยงไฮ้ ผู่ตง แห่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี
การทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

DAY 1

เช้า  บริการอาหารส าหรับท่านและครอบครัว 
ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรม ROYAL CENTURY HOTEL SHANGHAI 

22.30 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่าน ที จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ 
C พบกับ เจ้าหน้าที  บริษัทลีลาวดีฯ ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน - ดูแล
ความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

DAY 2



น าคณะท่านและครอบครัว สู่ วัดจิ้งอัน ซึ งมีความหมายว่า “วัด
แห่งความสงบและสันติสุข” สร้างขึ้นในศตวรรษที สามและถูกย้าย
ในช่วงราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279) จากนั้นจึงแปรผันไปเป็น
โรงงานพลาสติกในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม และถูกเพลิง
ไหม้ในปี 1972 ปัจจุบันวัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ และล้อมรอบไป
ด้วยตึกระฟ้าที ทันสมัยตลอดจนห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที นี เหมาะ
ส าหรับการหลบหนีจากความวุ่นวายบนท้องถนนย่านกลางเมือง
เซี ยงไฮ้ นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นวิถีชีวิตด้านจิตวิญญาณของ
ชาวเซี ยงไฮ้อีกด้วย

จุดไฮไลท์ วัดมีอายุนับหลายศตวรรษกลางเมืองเซี ยง
ไฮ้และเป็นเป็นที ตั้งของพระพุทธรูปหยกบริสุทธิ์ที ใหญ่
ที สุด ซึ งเป็นพระศรีศากยมุนีในจีนแผ่นดินใหญ่เป็นที 
เคารพนับถือส าคัญยิ ง

Jing’an Temple



แนะน ามื้อเที ยง
ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน
ด้วยเมนู ปลาตาเดียวนึ งซีอิ้ว

ห่านย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุ้ง 
ผัดผักแก้ว ซุปประจ าวัน

ฮะเก๋า ขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง 
ซาลาเปาใส้ไหล ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง 

เกี๊ยวซ่า ข้าวผัด

เมนูอาหารด้านบนอาจจะมีการปรับเปลี ยนบางอย่างตามฤดูกาล

เครื่องดื่ม  น ้ำอัดลม  เบียร์ท้องถิ่น
น ้ำชำ น ้ำเย็น และผลไม้ตำมฤดูกำล

Recommended Menu



Moments Of Relaxat ion

STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สาขาใหญ่ที สุดในโลก ณ มหานครเซี ยงไฮ้ พื้นที กว่า 2,700 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหก

เหลี ยม ชมถังคั วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน มีเบเกอรี ที ท าสดใหม่ มากกว่า 80 ชนิด 
และพบกับเทคโนโลยีที ทันสมัยเทคโนโลยี AR ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมีข้อมูลออกมา 

สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าที เข้ามาใช้บริการอีกด้วย



Inside
The Shanghai 

Roastery



น าท่านและครอบครัว สู่ ย่านลู่เจียจุย่ (LUJIAZUI) ที เป็นที ตั้งของสัญลักษณ์เมืองเซี ยงไฮ้อย่าง หอไข่มุก
ตะวันออก (ORIENTAL PEARL TOWER) และตึกการเงินที ยิ งใหญ่ที สุดของจีนอย่าง ตึกเซี ยงไฮ้ทาวเวอร์ 

(SHANGHAI TOWER) และตึก SHANGHAI WORLD FINANCIAL CENTER : SWFC 
บอกเลยว่าตรงนี้คือย่านที ท่านสามารถเห็นความเจริญสุดขีดขั้นสุดของจีน



น าท่านและครอบครัว ขึ้นไปบนตึกเซี ยงไฮ้ทาว
เวอร์ชั้นที 118 เพื อชมทิวทัศน์ของนครเซี ยงไฮ้ใน
มุมมองแบบ 360 องศา ท่านจะได้ชื นชมเส้นขอบ
ฟ้าของเมืองและย่านแถบแม่น้ าหวงผู่ ตึกเซี ยงไฮ้
ทาวเวอร์ มีความสูงถึง 632 เมตร ซึ งเป็นตึกที 
สูงที สุดในประเทศจีน และสูงเป็นอันดับสองของ
โลก ที นี เป็นสถานที ที มีการขึ้นลงตัวตึกโดยลิฟต์ที 
มีความเร็วสูงสุดถึง 65 กิโลเมตรต่อชั วโมง

SHANGHAI TOWER



ก่อนจะน าท่านไปรับประทานอาหารมื้อค  า ขออนุญาตน าท่านและครอบครัวแวะมาถ่ายรูปและชมความสวยงามของ
แสงสีไฟของตึก ณ หาดไว่ทาน หรือ เดอะบนัด์ ตั้งอยูบ่นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้

ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที ได้ชื อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ งก่อสร้างหมื นปีแห่งชาติจีน” 
ถือเป็นสัญลักษณ์ที โดดเด่นของนครเซี ยงไฮ้

The Bund



แนะน ามื้อค  า 
ด้วยเมนู หม้อไฟ

หม้อไฟเล็กส่วนตัว (น้ าซุปเห็ด)
เนื้อหมู เนื้อปลา กุ้งบด 

ลูกชิ้นปลาหมึก 
ทองม้วนหมู เห็ดรวม ผักรวม
รากบัว ฟองเต้าหู้ บะหมี  
เกี๊ยวไส้หมูกุ้ยฉ่าย และอื น ๆ 

เมนูอาหารด้านบนอาจจะมีการปรับเปลี ยนบางอย่างตามฤดูกาล

เครื่องดื่ม  น ้ำอัดลม  เบียร์ท้องถิ่น
น ้ำชำ น ้ำเย็น และผลไม้ตำมฤดูกำล

Recommended Menu



INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING' AN
หรือเทียบเท่า



DAY 3
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม S H A N G H A I  D I S N E Y L A N D

อาณาจักรความสนุกแห่งใหม่ ยิ งใหญ่ อลังการ ไฉไล
กว่าเดิม ด้วยพื้นที  963 เอเคอร์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก (รองจากดิสนีย์แลนด์ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ) 
และใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เป็นสวน
สนุกดิสนีย์แห่งที  6 ของโลก และเป็นแห่งที  3 ของ
เอเชีย ความคลาสสิกและมนต์ขลังของดิสนีย์ เมื อมา
เจอกับวัฒนธรรมของจีน จะเป็นอย่างไร วันนี้ให้คณะ
คนพิเศษได้สนุกสนานได้อย่างเต็มที ทั้งวัน…

รวมค่าเข้าในวันจันทร-์ศุกร์ หากท่านเที ยวตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ มท่านละ 900 บาทต่อท่าน (ราคาผู้ใหญ)่ 

อิสระอาหารมื้อกลางวันและมื้อค  าเพื อไม่เป็นรบกวนเวลา



S H A N G H A I  D I S N E Y L A N D

Where To Eat At Shanghai Disneyland

il Paperino

Piranha Bites

Remys Patisserie



INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING' AN
หรือเทียบเท่า



DAY 4

จากนั้นน าท่านและครอบครัว สู่ 
SHANGHAI NATURALHISTORY MUSEUM

เป็นพิพธิภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที ใหญ่ที สุดในจีน มี
การจ าลองสัตว์ทุกสายพันธุ์สปีชีส์ที ในโลกมีมาตั้งแต่ไดโนเสาร์

จนถึงสัตว์โลกในปัจจุบัน กว่า 110,000 ช้ิน

SHANGHAI NATURAL HISTORY MUSEUM

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



แนะน ามื้อเที ยง 
ณ  ภัตตาคารอาหารอาหารจีน ด้วยเมนู

ปลาเก๋านึ งซีอิ๊ว หอยเชลล์อบวุ้นเส้น กุ้งใหญ่นึ งกระเทียม ขาหมูทอดเยอรมัน ซี โครงหมูทรงเครื อง ไก่ผัด
พริกแห้ง บวบนึ งกระเทียม คะน้าผัดกระเทียม ซี โครงหมูตุ๋นเห็ด และอื น ๆ 

เมนูอาหารด้านบนอาจจะมีการปรับเปลี ยนบางอย่างตามฤดูกาล

เครื่องดื่ม  น ้ำอัดลม  เบียร์ท้องถิ่น น ้ำชำ น ้ำเย็น และผลไม้ตำมฤดูกำล

Recommended Menu



น าคณะท่านและครอบครัว เดินทางสู่ คฤหาสน์เก่ามาดามซ่ง ซึ งใน "บ้านประวัติศาสตร์"ของมาดามซ่ง มีเรื องราว
เกี ยวกับ"ตระกูลซ่ง"มากมาย ทั้งเรื องของพ่อ เรื องของพี  ๆ น้อง ๆ และมีทั้งประวัติ 

ภาพถ่าย จดหมายรักของดร.ซุน ที เขียนถึงภรรยา และแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นส่วนหนึ งของ "ประวัติศาสตร์จีน" 
เนื องจากมาดามซ่ง เป็นภรรยาของประธานาธิบดีคนแรกของประเทศจีน

บ้านเก่าซ่งชิ งหลิง สตรีหมายเลข 1 จีน



M50 CREATIVITY 

SPACE

สถานที รวมบรรดาศิลปินฝีมือ
เยี ยมกว่า 100 คนจากทั วโลก 
มาเปิดโชว์แสดงผลงาน ขาย
ของเก๋ ๆ อีกทั้งยังมีคาเฟ่ บาร์
และร้านอาหาร มุมถ่ายรูปชิค ๆ 

เยอะมาก ๆ
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จากนั้นน าท่านและครอบครัว… ช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกงิ ศูนย์กลาง
ส าหรับการช้อปปิ้งที คึกคักมากที สุดของนครเชี ยงไอ้ รวมทั้ง

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื อดังกว่า 10 ห้าง



แนะน้ำมื อค่้ำ 
ณ  ภัตตำคำรอำหำรอำหำรญี่ปุ่น OODING TOP QUALITY SEAFOOD ด้วยเมนู ซีฟุ้ดบฟุเฟ่ต์

เมนูอำหำรด้ำนบนอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนบำงอย่ำงตำมฤดูกำล

เครื่องดื่ม  น ้ำอัดลม  เบียร์ท้องถิ่น น ้ำชำ น ้ำเย็น และผลไม้ตำมฤดูกำล

Recommended Menu



INTERCONTINENTAL SHANGHAI JING' AN
หรือเทียบเท่า



DAY 5 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

YUYUAN GARDEN  

Classic Chinese Garden

in Shanghai

น าท่านและครอบครัวสู่ สวนอี้หยวน เป็นสวนที ตกแต่ง
อย่างสวยงามตามสไตล์ความเป็นจีน มีต้นไม้และ
ดอกไม้นานาชนิดที จัดเรียงไว้อย่างสวยงามและเป็น
ระเบียบ มีศาลาที ตั้งอยู่ใจกลางน้ า ร้านขายของต่าง ๆ 
มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปมากมายหลายที  ทั้งยังได้สัมผัส
วัฒนธรรมความเป็นเมืองจีนที แท้จริง ภายในสวนยังมี
ร้านค้าและร้านอาหารมากมายที สามารถชิมอาหารจีน
หลากหลายเมนูและช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ



น าท่านและครอบครัวเดิน ตลาดเฉินหวังเมี ยว ตลาด 100 ปี 
เต็มไปด้วยความเก่าแก่ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที 
ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของ
ที ระลึกและยังมีเสี ยวหลงเปาสูตรพื้นเมืองที มีชื อเสียงให้ลิ้มลอง

CHEN WANG MIAO ตลาดเก่า 100 ปี 

อิสระอาหารมื้อกลางวัน



We have a wonderful memory

21.15 น.ท่านและครอบครัวเดินทางถึง
ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ

17.20 น.ท่านและครอบครัวออกเดินทางสู่ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย 
เที ยวบิน TG665

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ที เป็นตัวคุณ

SHANGHAI PUDONG 

INTERNATIONAL

AIRPORT



รายการ
อัตราค่าบริการต่อทา่น

4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน
ค่าบริการทัวร์ต่างประเทศ 
(รวมหัวหนา้ทัวร์+ไกด+์โรงแรม+รถ+อาหารเช้าในโรงแรม+คา่เข้าชม)
• ผู้ใหญ่
• เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
• เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
• เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
• พักเดี ยวเพิ ม                                                                                          
ค่าบัตรโดยสารเครื องบิน ไป-กลับ (ราคาเริ มต้น…)  
• ค่าบัตรโดยสารเครื องบิน ADL (ชั้นประหยัด)
• ค่าบัตรโดยสารเครื องบิน ADL (ชั้นธุระกิจ)

(หากลูกค้ามีการจองโปรแกรมนี้ ต้องมีการเช็คราคาตั๋วอีกครั้ง)

60,900.-
59,900.-
58,900.-
57,900.-
20,000.-

21,280.-
44,430.-

50,900.-
49,900.-
48,900.-
47,900.-
20,000.-

21,280.-
44,430.-

45,900.-
44,900.-
43,900.-
42,900.-
20,000.-

21,280.-
44,430.-

อัตราค่าบริการ



ภาพนี้ใช้ประกอบการอธิบบายในโปรแกรมนี้เท่านั้น อาจจะมีการปรับเปลี ยนตามความเหมาะสมหรือระดบัเทียบเท่า

ภาพนี้ใช้ประกอบการอธิบบายในโปรแกรมนี้เท่านั้น อาจจะมีการปรับเปลี ยนตามความเหมาะสมหรือระดบัเทียบเท่า

ส าหรับลูกค้าเดินทาง 4-6 ท่าน
ใชร้ถตู้ TOYOTA จ านวน 15 ที นั ง

ส าหรับลูกค้าเดินทาง 8 ท่าน
ใช้รถโค้ช จ านวน 37 ที นั ง



อัตรานี้รวม
• ค่าโรงแรมที พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าวีซ่า ( กรณีถือพาสปอร์ตไทย )
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%



เงื อนไขการช าระเงิน “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาทต่อทา่น
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหนา้เวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตุและเงื อนไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแลว้มีประวัติความประพฤตไิม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,

ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที ตอ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต  ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผูเ้ดินทางต  ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื นทดแทนหากท่านตอ้งการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราคา่บรกิาร
• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จา่ยเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยน

ชื อตั๋วเครื องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของ
ผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค ายืนยัน
ส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิัทฯ แจ้งแล้วขา้งต้น


