
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทกุท่าน ทีทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอนโรงแรมทีนําเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานทีท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้าน 

อพัเกรดใหท่้านไม่ว่าจะเป็น อาหารจีนเลิศรส สูตรตน้ตํารบัลิมรสกบัมือพิเศษทุกมือ 

ความสุข ในความทรงจํากบัทกุสถานทีในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณ ์

ชมเมืองยามคําคืน และ นงัเรือชมเมืองโบราณโจวจวงและซีหู 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่านจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัท่าน  

                        ลีลาวดี ...ลีลา ทีเป็นตวัคุณ 
 
 
กําหนดการเดินทาง8-12 ม.ค / 29ม.ค-2ก.พ / 5-9ก.พ / 26ก.พ-2มี.ค 58 

วนัแรกของการเดินทาง       (1)    กรุงเทพ - เซียงไฮ ้(ประเทศจีน)  

22.30น         คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน 4 สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เคาน์เตอร์ D

โดยมเีจ้าหน้าทขีองบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ทุกทา่น 

01.10น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศเซียงไฮ้ โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์TG 662 

วนัทีสองของการเดินทาง      (2)    หมู่บา้นนาํโบราณจูเจียวเจียว(ล่องเรือ) –เดินเล่นยา่นซินเทียนตี– ชมแสงสี

ยามราตรีแม่นาํหวงผู่เจียง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ฮาเกา๋ ขนมจีบเกียวซ่าซาลาเปาหมูแดงซาลาเปาใสค้รีม 

กว๋ยเตียวหลอด ซีโครงหมูนงึเตา้ซี นงึขาไก่ ผดัผกักวางตง้ขา้วตม้ไข่เยยีวมา้ ขา้วตม้ 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมอืงโบราณจูเจียเจียว ซึงตังอยู่ทางทศิตะวันตกของเซียงไฮ้ ริมฝังทะเลสาบดืนซาน และอยู่ระหว่าง

มณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตาํบลนาํแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอนัดับหนึงในสทีมีชีือเสยีงโด่งดังในบรรดา

ตาํบลนาํของเมืองเซียงไฮ้ อกีทงัได้ชือว่าเป็นไข่มุกใต้แม่นาํแยงซีเกยีงจนถงึปัจจุบันนี ท่านจะได้ล่องเรือชมเมอืงจู

เจียเจียว ซึงเป็นเมืองทมีสีงิก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมงิ และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นาํท่านแวะชม

โรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ทเีป็นสนิค้าทมีชีือเสยีงอนัเป็นเอกลักษณ์ของเมอืงซูโจว 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ขาหมู ผดัหูหนาน หมูผดัยอดแตงกวา หมอ้ไฟเห็ด หน่อไม้

จีนอบนาํแดง เป็นตน้ 

หลังอาหารกลางวันนาํท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทยีนตี ถือเป็นแหล่งฮิปล่าสดุของคนอนิเทรนด์เซียงไฮ้ ตังอยู่ฝังเมอืงเก่า  

 

 

 



ออกแบบโดย “เบนจามนิ วูด” สถาปนิกชือดังชาวมะกนั ได้รับเสยีงชมว่ามเีสน่ห์อย่างเหลือเชือ เพราะอนุรักษ์ตึกราม

บ้านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกบับ้านก่ออฐิสเีทาสไตล์ชิกูเหมิน ทจีาํลองขนึใหม่จากยุคปลายศตวรรษท ี19 ทนีีมี

ความรืนรมยใ์ห้เอนจอยครบครัน ทงัร้านกาแฟและคาเฟ่โมเดิร์นๆเรสเตอรองต์ของคนดังโรงหนังอาร์ต เฮาสบ์ูติก

เก๋ๆ ของดีไซเนอร์ชือดังแกลเลอรี และชอ็ปปิง มอลล์ระดับ 
คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย อาหารซีฟู้ดเมนูกุง้มงักร 

หลังจากอาหารคาํล่องเรือแม่นาํหวงผู่ ยามคําคืนเพือสมัผัสกบัชีวิต ของชาวนครเซียงไฮ้ในยามราตรี ให้ทา่นได้

ล่องเรือชมตึกรามบ้านช่อง ริมสองฝังแม่นาํทมีกีารประดับประดาไฟไว้อย่างสวยงาม ดังคํากล่าวทว่ีา “นครเซียงไฮ้ไม่

เคยหลับ” พร้อมกนันันให้ทา่นได้ถ่ายรปูเกบ็ภาพเมืองเซียงไฮ้ยามราตรี เอาไว้เป็นทรีะลึก ตามอธัยาศัย จนได้เวลาอนั

สมควรกลับสู่ทพัีก 

ทีพกั  SHERATON HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสามของการเดินทาง    (3)  พิพิธภณัฑเ์ซียงไฮ ้–บวัหิมะ –สวนอีหยวน –ตลาดเฉินหวงเมยีว–กายกรรมอีร่า  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลังจากอาหารเช้า เดินทางสู่ พิพิธภณัฑเ์ซียงไฮ ้เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และ การ

นําเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้ เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความภาปราดเปรืองและปรัชญา 

ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสีเหลียมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพืนโลกตามหลัก

แนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นีแบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัด

แสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครืองทองเหลืองโบราณ เครืองเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งาน

แกะสลักโบราณ เครืองหยกโบราณ เหรียญ เครืองแต่งบ้านทใีช้ในสมยัราชวงศ์หมงิ และ ชิง ตราประทบั รวมถึงศิลปะ

โบราณของชนชาติต่างๆทอีาศัยในจีนนาํทา่นชมศูนยส์มุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณหรือเป่าซูถงั พร้อมฟังการ

บรรยายสรรพคุณของ  สมุนไพรจีน หรือในชือว่า ยาบัวหิมะ ซือยาแก้นําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ” ยาประจํา

บ้านทมีชีือเสยีง 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากระพงนงึซีอิว ขาหมูรํารวยโจวจวง ไก่สบั 1 ตวักุง้ทอด

กระเทียม เป็ดรมควนั หมูผดัรวมเห็ดหูหนู กระหลําปลีอบซุปไก่ผดัผกัตามฤดูกาล นาํแกงเห็ดป่ารวมมิตร เป็น

ตน้ 
รับประทานอาหารเสรจ็เดินทางสู่ สวนอีหยวน เป็นสวนแต่งแบบจีนทปีระกอบไปด้วยภเูขาจําลอง สระนาํ และระเบียง

ทางเดิน มตีาํนานเล่าว่า นายช่างเอกจางหนานหยางได้สร้างสวนอีหยวนโดยการว่าจ้างของตระกูลพานแห่งราช

สาํนักหมงิ สวนภผูา-ป่าเขยีวแห่งนีงดงามตระการตาไปด้วยภเูขาจาํลอง สระปลาหลีฮือ กาํแพงสลักรปูมงักร และเกง๋

จีนอกีหลายหลังทเีชือมต่อกนัด้วยสะพานซิกแซกหลายสายอสิระให้ทา่นช้อปปิงตลาดเฉินหัวเมียว ซึงเป็นสถานทขีาย

ปลีกส่ง สนิค้านานาชนิด เช่น เสอืผ้า, สนิค้าอเิลค็ทรอนิก, แผ่นซีดี, ดีวีดี หรือแม้กระทงัแผ่นบลูเรย ์โดยมรีาคาถูก 

โดยท่านสามารถต่อรองราคาในการช้อปปิงได้อย่างเมามนั นาํทา่นสู่ช้อปปิง ถนนคนเดิน พบกบัสนิค้าหลากหลายชนิด 

ให้ทา่นได้เลือกชมของทรีะลึกและของพืนเมืองหลากหลายชนิด 

 

 

 



คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย หมูแดงนาํผงึ กุง้ทอดกระเทียม เป็ดทรงเครือง ซีโครงหมูอบซีอิว 

ไก่สบั เป็นตน้ 

ทีพกั  SHERATON HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสีของการเดินทาง     (4)   หาดไว่ธาน– อุโมงคเ์ลเซอร ์– หอไข่มุก –พิพิธภณัฑหุ่์นขีผึง - ตลาดเฉินหวง

เมียว –ย่านเมืองเก่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หาดไว่ทาน ต้นกาํเนิดอันลือชือของตํานานเจ้าพ่อเซียงไฮ้ เป็นถนนทสีวยงามอันดับหนึงของเมืองเซียงไฮ้ ระหว่าง

ทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึงเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป 

จากนันนาํทา่นขนึ รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ซึงในระหว่างเส้นทางทา่นะจะได้ชมแสงเลเซอร์ทยีิงออกมาเป็นรูป ต่างๆ

หลากสสีันสร้างความเพลิดเพลินในระหว่างการเดินทางลอด

แม่นาํหวังผู่ และนาํทา่นขนึสู่ หอไข่มุก ตังอยู่ฝังผู่ตงริมแม่นํา

หวังผู่ เขตลู่ เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมือปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 

468 เมตร นับเป็นหอ TV ทสีงูทสีดุในเอเชียและสูงอันดับ 3 

ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่าง

มุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมทอียู่ตอนกลางของหอเป็นหอชม

วิวทีกว้างขวาง สามารถชมวิวทวิทศัน์ของเซียงไฮ้ได้ทุกด้าน 

ปัจจุบันหอไข่มุกถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซียงไฮ้อีกด้วย ให้

ทา่นได้ชมวิวรอบนครเซียงไฮ้มุมสงู SKY WALKบนหอไข่มุก จากนันชมพพิธิภณัฑห์ุ่นขีผงึ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนหอไข่มุก บริการท่านดว้ยอาหารบุฟเฟ่ตอิ์นเตอร ์

ย้อนอดีตกบัย่านเมืองเก่า tianzi fang เป็นศูนยร์วมร้านค้าแนวชิคภายใต้อาคารสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโบราณ 

เป็นแหล่งศูนย์รวมศิลปะต่างๆ  เช่น เสอืผ้าแฟชันแบบมสีไตล์เก๋ๆ ร้านขายภาพถ่าย ภาพเขยีนต่างๆ ช่างภาพและ

ชาวต่างชาติทชีอบถ่ายภาพจะมารวมตัวอยู่บริเวณนี เอกลักษณ์ของทนีีมีการแขวนเสอืผ้าตากกนัอย่างไม่อายใคร 

แม้แต่ชันในกห้็อยโหนอยู่ด้านบน แสดงถงึการดํารงชีวิตของคนจีนในสมยัก่อน 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ไก่แดงป้ายทอง ซีโคร่งหมูทอดกระเทียม ผดัซีฟู้ดรวมมิตร  เป่า

ฮืออบปูแดงผดัขิง เป็นตน้ 

จากนันนาํทา่นเดินทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีเปรียบเหมอืนย่านสลีมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ 

ถนนนีมคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มห้ีางสรรพสนิค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนีเป็นย่านทคีึกคักและทนัสมัยทสีดุ

ในเซียงไฮ้ 

ทีพกั  SHERATON HOTELหรือเทียบเท่า 



 

วนัทีหา้ของการเดินทาง     (5)   วดัพระหยกขาว-รถไฟแม่เหล็ก-เชียงไฮ ้– กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั 

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ วดัพระหยกขาว ตังอยู่บนถนนอานเหยียนในเขตผู่ถอ เมืองเซียงไฮ้ เป็น

ศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธในเซียงไฮ้และเป็นวัดทนีักทอ่งเทยีวเข้านมสัการเป็นจาํนวนมากทสีุดของเซียงไฮ้ในปี ค.ศ. 

1876 ตรงกบัรัชสมยักวางสูฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิง มีพระภิกษุจากเกาะผู่ถ่อซานคือหลวงพ่อฮุ่ยเกินได้เจริญรอยพระ

ถงัซาํจังเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกยงัประเทศอนิเดีย ขากลับเดินทางผ่านประเทศพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปหยก

ขาวกลับเมอืง 5 องค์ด้วยกนัและได้มอบให้ชาวเซียงไฮ้ 2 องค ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ห่านย่างกวางตุง้ ปู้เนอืผดัขิงอ่อน หอยทะเลผดัซอส  

นาํทา่นเดินทางสู่สนามบินเซียงไฮ้  

17.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินผู่ตง เซียงไฮ ้โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วยเ์ทยีวบินท ี TG 665 

21.15 น.   เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ … 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา....ทีเป็นตัวคุณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดยีวเพมิ 

มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

10,000.- 

15,000.- 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

42,900.- 

10,000.- 

15,000.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

10,000.- 

15,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดยีวเพมิ (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 

มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)  

459 

449 

439 

429 

100 

309 

459 

449 

439 

429 

100 

309 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธิออกเดนิทางขนัตํา 15 ท่านขึนไป ** 

อตัรานรีวม 

 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบินทรีะบุตามรายการพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมทพัีก 3 คืน (สองท่านต่อหนึงห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทยีว, ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทไีด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทมี,ี  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอบุัติเหตุในวงเงิน 300,000 

บาท 

อตัรานไีม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทสีงัเพิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 

 

 

 

 



เงือนไขการชําระเงิน 

 “การจอง” กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสงัจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

ชือบัญชี   

1.ชือบญัชี บจก.ลีลาวด ีฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 – 6 

2.ชือบญัชี บจก.ลีลาวด ีฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย   เลขท ี981 - 0 - 40234 – 1 

“การจ่ายส่วนทีเหลือ” กรณุาชําระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 

การยกเลิก:   

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับทา่นผู้ เดินทางทเีคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทรัีงเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพือความสขุของคณะผู้ เดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผู้ เดินทางทมีีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้ เดินทางทมีีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่

การทอ่งเทยีว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทต้ีองใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทต้ีองใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทมีีเด็กทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางทา่นอนื ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทเีป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกสทิธิประโยชน์ของท่านทจีองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทกีาํหนด ให้แก่

ลูกค้าทา่นต่อไปทแีจ้งชือรอไว้ ทงันีเพือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางทา่นอนื 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีผีู้ เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยนิดีจะจัดหาคณะทวัร์อนืทดแทนหากทา่นต้องการ 

 

9. ในกรณีททีา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 



 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีททีา่นขอเปลียนตัวผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเทา่นัน เว้นแต่ตัวเครืองบินทไีม่อนุญาตให้เปลียนชือหรือ

คืนตัว 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยนืวีซ่าแล้ว 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบต่อการททีา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสอืมเสยี รวมถงึการทมีไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทยีวบิน 

 

13. สาํหรับทา่นผู้ เดินทางทปีระสงค์จะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดําเนินการ

ใด ๆ ทก่ีอให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ หากท่านผู้

เดินทางซือตัวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยนืยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึ 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการทอ่งเทยีว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ทอ่งเทยีวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทพัีก หรือการปรับเปลียน

รายการทอ่งเทยีวใด ๆ  ทา่นมสีทิธขิอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากทา่นยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีทเีกิดเหตุจําเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทงันีเพือคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากทสีดุ 

 

15. สถานททีอ่งเทยีวทรีะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานททีอ่งเทยีวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามทรีะบุไว้ในเอกสารของสถานทนีัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีทมีเีหตุล่าช้าหรือเหตุอนืใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทที่องเทยีวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทบีริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

18. ตําแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตําแหน่งทีนังได้เอง ทงันีบริษัทฯ จะพยายามจัดทนีังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทสีดุภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งทนีังแบบหมู่คณะทสีายการบนิจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยนิดีทไีด้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางทเีชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป

ทอ่งเทยีวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศททีา่นได้เดินทางไป 

 

20. เมือท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


