
LEELA
SHANGHAI DISNEYLAND 5D4N

วันทีเ่ดนิทาง : 2-6, 16-20 SEP / 14-18, 21-25 OCT 11-15, 25-29 NOV 2020



WINTER
DECEMBER - FEBRUARY

-5 - 10

SPRING
MARCH - MAY

10 - 22

SUMMER
JUNE - AUGUST

22 - 35

AUTUMN
SEPTEMBER - NOVEMBER

10 - 22



วันแรกของการเดินทาง
08.00 น. นัดพบท่าน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

10.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้  โดย 

อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย

15.50 น. เดินทางถึง เซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง

Day 1

สายการบินไทย เที่ยวบิน TG664

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วย
ปลำกุ้ยหยูนึ งซีอิ้ว กุ้งอบน้่ำแดงเซี ยงไฮ้ เป็ดทอดเซี๊ยะเหมิน 
หอยไม้ไผ่นึ งกระเทียม ไก่บ้ำนอบหม้อดิน หม้อไฟหมูรวม
หน่อไม้จีน ก้ำมปูผัดหน่อไม้ฝรั ง ผัดผักตำมฤดูกำล ซุป
ประจ่ำวัน ***เมนดู้ำนบนอำจจะมีกำรปรับเปลี ยนตำมฤดูกำล



NAN JING ROAD

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้
เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ย่ า น สี ล ม ข อ ง เ มื อ ง ไ ท ย  มี
ห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ อีกทั้ง 
ย่านนี้ยังเป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมือง
เซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมทั้งสอง
ข้างทาง



ทีพ่กั

INTERCONTINENTAL

SHANGHAI JING’AN
หรือเทยีบเทา่



Starbucks 
Reserve Roastery

Jaed Buddha Temple

เช้า ... บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม

Day2

น่ำท่ำนเยี ยมชม วัดพระหยกขำว ศูนย์รวมจิตใจของชำวพุทธใน เซี ยงไฮ้ 
และเป็นวัดที นักท่องเที ยวเข้ำนมัสกำรเป็นจ่ำนวนมำกที สุดของเมืองเซี ยงไฮ้ น่ำ
ท่ำนตื นตำกับหยกทั้งแท่งที สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หิน
มโนรำ อันแสนงดงำมให้ท่ำนได้นมัสกำรเพื อควำมเป็นสิริมงคลในชีวิต 

วันที่สองของการเดินทาง.....



กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อำหำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ติ มซ่ำ ปลำตำเดียวนึ ง
ซีอิ้ว ห่ำนย่ำงฮ่องกง หมูแดงกวำงต้ง ผัดผักแก้ว 
ซุปประจ่ำวัน ฮำเก๋ำ ขนมจีบ ซำลำเปำหมูแดง 
ซำลำเปำใส้ไหล ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้ง เกี๊ยวซ่ำ ข้ำว
ผัด ***เมนดู้ำนบนอำจจะมีกำรปรับเปลี ยนตำมฤดูกำล

น าท่านเดินทางสู่ สวนอี้หยวน สวนที่มี
อายุยาวนานกว่า 400 ปี ซึ่งอดีตเคย
เป็นที่พักของคหบดีผู้มั่งคั่งในสมัย
ราชวงศ์ชิงท่านจะได้สัมผัสกับการ
ตกแต่งสวนด้วยหินรูปร่างแปลกตา
ต่างๆมากมาย ชมต้นแปะก๊วยที่มีอายุ
มากกว่า 100 ปี 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลาด 100 ปีที่ตั้ง
อยู่ใกล้ๆกับบริเวณของสวนอี้หยวนตลาดที่เต็มไปด้วยความ
เก่าแก่ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็น
อย่างดี ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก 
นานาชนิดนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเสี่ยวหลงเปาสูตรพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียงอีกด้วย

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู
สุกี้หม้อไฟ หม้อไฟเล็กท่ำนละ 1 หม้อ

น้่ำซุปเห็ด เนื้อหมู เนื้อปลำ เนื้อกุ้งบด ลูกชิ้นปลำหมึก หมู
สวรรค์ เห็ดรวม ผักรวม บะหมี  เกี๊ยวหมู



ทีพ่กั

INTERCONTINENTAL

SHANGHAI JING’AN
หรือเทยีบเทา่



น าท่านเดินทางสู่ 
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
เป็นดิสนีย์แลนด์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
ส า ห รั บ เ มื อ ง ดิ ส นี ย์ ห รื อ ดิ ส นี ย์ ท า ว น์ 
ประกอบด้วยแหล่ง ช้อปปิ้ง ร้านอาหารและสิ่ง
บันเทิง นอกจากนั้น เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ยังมี
ปราสาทเจ้าหญิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดิสนีย์
แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและสูงที่สุดเท่าที่
วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา โดยปราสาทแห่งนี้จะ
เป็นที่อยู่ของเจ้าหญิงหลายองค์อีกด้วย (เต็มวัน)

วันที่สามของการเดนิทาง ..........
เช้า ... บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม Day 3

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ า  
เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาในสวนสนุกอย่างเต็มที่



ทีพ่กั

INTERCONTINENTAL

SHANGHAI JING’AN
หรือเทยีบเทา่



น าท่านสู่ อุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน น าท่านตื่น
ตาไปกับ เทคโนโลยีแสง สี เสียงที่สวยแปลกตา เหมือนน าท่านหลุดออกมาอยู่ใน
โลกแห่งอนาคตเลยทีเดียว

น าท่านขึ้นชมทวิทัศน์ของมหานครแห่งความเจริญ
รุ่งเรือง ณ เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ตึกที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดใน
จีนมาก่อน อย่างตึกจินเหมา ทาวเวอร์ และตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์
ซึ่งปัจจุบันครองต าแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีนและสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วย
ความสูงถึง 632 เมตร

เช้า ... บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม
วันที่สี่ของการเดินทาง......

Day 4



น าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ธาน ย่าน
เก่าแก่ในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ อยู่ริมแม่น้ า
หวงผู่ฝั่งตะวันตก ที่มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของหอไข่มุกและหอจินเหมา 
เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้

WAI 

TAN 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร บริกำรท่ำนด้วย ปลำกุย้หยนูึ งซีอิ้ว ไก่สับ
แต้จิ๋ว กุ้งแม่น้่ำอบซีอิ้ว หม้อดินหมูตุ๋นน้่ำแดง หม้อไฟปลำหมึก เห็ดหลินจือผัดเอนหอย ซีฟู้ดอบ
วุ้นเส้น หม้อไฟดอกกะหล ่ำปลี ผัดผักตำมฤดูกำล ซี โครงหมูตุ๋นข้ำวโพด ***เมนดู้ำนบนอำจจะมีกำรปรับเปลี ยนตำมฤดูกำล



จากน้ันน าท่านเยือนเมืองเก่า 
ย่านสุดชิคของมหานครเซี่ยงไฮ้ ที่รวบรวม
แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ผับบาร์ มากมาย

(14.00 – 16.00 น.)



ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Ooding Top 

Quality Seafood บริกำรท่ำนด้วยอำหำรทะเล
แบบบุฟเฟ่ต์

ทีพ่กั INTERCONTINENTAL

SHANGHAI JING’AN หรือเทยีบเทา่



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ FLORENTIA OUTLET SHANGHAI ให้ท่านอิสระกับการเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์ดัง จากทั่วโลก เช่น PRADA GUCCI BURBERRY BVLGARI เป็นต้น

เช้า ... บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารโรงแรม
วันที่ห้าของการเดินทาง..... Day 5

FLORENTIA
OUTLET SHANGHAI



SHANGHAI  PUDONG

สมควรแก่เวลา...น าท่านเดนิทางสู ่ “สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง” ด้วย
รถบัส  ใช่เวลาเดนิทางประมาณ  45 นาที - 1 ชั่วโมง
17.20 น. เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยเทีย่วบิน TG 665 
พร้อมรับการบริการอาหารและเครือ่งดื่มจากพนักงานต้อนรับของ
สายการบินไทย
21.15 น.    เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้น สนามบินสุวรรณภูมิ 
พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพเิศษ และประทับใจกับการทอ่งเที่ยวที่ทาง
ลีลาวดีตั้งใจมอบให้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่าน
ด้วย ปลาเก๋าทะเลนึ่งซีอิ้ว กุ้งผัดปี่ เฟิงถาง หอยดาบอบวุ้นเส้น 
เป๋าฮื้อสดนึ่งซอสเต้าซี่ หอยไม้ไผ่อบกระเทียม ซี่โครงหมูทอดกระเทียม 
ทอดมันกุ้งรวมฮวยซัว ผัดผักตามฤดูกาล ซุปเป็ดตุ๋น
***เมนดู้ำนบนอำจจะมีกำรปรับเปลี ยนตำมฤดูกำล



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลกูคา้ปกติ สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ

ผูใ้หญ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ )

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ )

พกัเดีย่วเพิม่

มตี ั๋วแลว้ (ผูใ้หญ่)ลด

69,900.-

67,900.-

65,900.-

63,900.-

12,000.-

12,000.-

67,900.-

65,900.-

63,900.-

61,900.-

12,000.-

12,000.-

68,900.-

66,900.-

64,900.-

62,900.-

12,000.-

12,000.-

อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

- ** กรณีออกเดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เพ่ิมค่าบริการท่านละ 5,000 บาท



ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ

ผูใ้หญ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ )

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ )

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่)

มตีั๋วแลว้ (ผูใ้หญ่) 

679

659

639

619

120

559

679

659

639

619

120

559

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิ  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
5. ซมิอินเตอร์เน็ต SIM 2 FLY
6. วีซ่าจีน

อัตราคา่บริการนีไ้มร่วม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



เงื่อนไขการช าระเงิน 
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“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



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน
รถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรปุรว่มกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบางรายการทัวรห์รอืบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบรกิาร

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบรกิาร

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

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

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอ
ถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้


