
ความสุขในยามนอน ความสุขในยามกิน “ด้วยลีลา...ที่เป็นตัวคุณ”

GRAND FRANCE
ก าหนดการเดินทางวันที่ 10 - 17 เมษายน 2559**



วันแรก... ของการเดินทาง

“นครปารีส” เป็นประเทศที่มภีมูทิัศน์สวยงาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุโรป 

เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทีด่ีรวมไปถึง คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ติดอันดับต้นๆของโลก เราเลือกสาย

การบินไทยด้วยความมั่นใจ ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทกุท่านจากภาคพื้นประเทศไทยมุง่ตรงสู่นครปารีส

21.30น. ลีลาวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C หลังจากรถรับท่านจาก

ที่บ้านส่งถึงสนามบิน พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี-ฝ่ายขายขออนุญาตเข้าไปสวัสดีทุกท่านและคอยดูแลความ

พร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

00.05น. ทะยานสู่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศสเที่ยวบินที่ TG930 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท

เราตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทยให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 12 ช.ม.

“FRANCE”



วันที่สอง... ของการเดินทาง บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

เมืองตูร์ (Tours) ในเขตแม่น้้าลัวร์ทางตอนเหนือและแม่น้้า

แชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานจตุรัสเมืองเก่าเรียง

รายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลางเป็นเมือง

คลาสสิค ที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง ศูนย์กลางของดินแดนที่ได้รับสมญา

นามว่า “อุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส” เพราะเมืองตูร์นั้นเต็มไปด้วย

กลิ่นอายของฝรั่งเศสโบราณ จากนั้นน้าท่านออกเดินทางเลียบแม่น้้า

ลัวร์ ท่านจะเพลิดเพลินกับสองข้างทางที่งดงามไปด้วยไร่องุ่นพันธุ์ดีที่

ใช้ท้าเหล้าไวน์ชั้นดีในแถบนี้ตลอด 

กลางวัน ดูแลท่าน ...ณ ภัตตาคาร Restaurant 

L'Orangerie du Chateau สร้างข้ึนในตอนท้ายของศตวรรษที่ 

15 ภายใต้การปกครองของหลุยส์ที่สิบสอง อาคารที่สวยงามแห่งนี้

ได้รับการปรับปรุงข้ึนมาใหม ่โดยได้ดัดแปลงเป็นร้านอาหารให้ท่านได้

รับรู้ถึงบรรยากาศของศตวรรษที่ 15 พร้อมกับบริการท่านด้วย

เมนูอาหารพื้นเมืองเลิศรสที่ปรุงแต่งอาหารด้วยความพิถีพิถันโดย

เชฟชื่อดัง ของเมืองลัวร์

“FRANCE”



ปราสาทชอมบอร์(CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาลุ่มแมน่้้าลัวรแ์ละ

กษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับที่นี่ แม้เพียงช่ัว 2-3 คืนเท่านั้น สัมผัสความอลังการของ

ปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุด 

ในรูปแบบทีแ่ตกต่างกัน สิ่งก่อสร้างภายในปราสาทถือเป็นความก้าวล้้าทางวิศวกรรมเป็นอย่างมาก รูปแบบของ

สถาปัตยกรรมนั้น เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมของอิตาลี และฝรั่งเศส ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ถือเป็น

ปราสาทแห่งแรกๆ ของการเริ่มต้นยุคแห่งเรเนซองส์ และเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจาก

ศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนารโ์ด ดาร์วินชี

“FRANCE”



“ปราสาทเชอนองโช” ปราสาทแห่งนี้ได้ชื่อว่า “Chateau de Chenonceau” หรือ ปราสาทแห่ง

สุภาพสตรีเน่ืองจากผู้ครอบครองปราสาทแห่งนี้ล้วนแต่เป็นสตรีทั้งสิ้น เริ่มจาก Thomas Bohier

เจ้าหน้าที่การคลังแห่งสมัย Louise XII สร้างปราสาทนี้ให้แก่ภรรยาของเขา ผู้ถือครองต่อมา ได้แก่  

Diane de Poitiers นางสนมของ พระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 และสุดท้ายได้แก่พระนางแคธเธอรีนเดอเมดิซี 

พระชายาของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ตลอดสองข้างทางเข้าปราสาทจะเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ เรียงรายต้อนรับ

เหล่าผู้มาเยือน ให้ความร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง ภายในปราสาทแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา จุดเด่นของ

ปราสาทแห่งนี้ คือ ตัวปราสาทได้สร้างคร่อมแม่น้้าแชร์ (Cher) ซึ่งส่วนที่คร่อมออกไปนั้นจะเป็นส่วนของ

แกลลอรี่ จัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ของปราสาท... จากนั้นน าท่านกลับเข้าสู่เมืองตูร์ (Tours)
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ค่ า ...มื้อนี้บริการท่าน ณ ภัตตาคารสุดโรแมนติก

La Roche le ที่ห่างจากตัวเมืองตูร์ เป็นคฤหาสน์ที่

มีเสน่ห์ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของศตวรรษที ่18 

ร้านนี้เปิดในปี 1987 ที่ดัดแปลงมาจากบ้านที่เป็น

ส่วนตัวและล้อมรอบด้วยสวนไว้อย่างสวยงามโดยเชฟชื่อ

ดัง Alain Couturier ที่มีการปรุงอาหารโดยแบบ

ฉบับดั้งเดิมพร้อมด้วยบรรยากาศร้าน สุดโรแมนติกที่จะ

ท้าให้ท่านหลงใหลกับร้านนี้

“FRANCE”

ที่พัก Chateau D’artigny Hotel หรือ

เทียบเท่า ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย เป็นอีก

หนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐาน ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เรา

คัดสรรมารับรองท่านในค่้าคืนอันแสนพิเศษ ... 



วันที่สาม... ของการเดินทาง บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่า

สวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดในโลก มีศิลปะ วัฒนธรรม 

ภาพวาด งานศิลป์มากมายซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์

หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… ให้ท่านได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง อาทิ SALON OF WAR , SALON OF 

PEACE, HALL OF MIRRORS เป็นต้น

กลางวัน...ดูแลท่านภัตตาคารเลิศรสย่านพระราชวังแวร์ซายแองเจลิน่า  ร้านอาหารเลิศรส พร้อมของ

หวาน 

“FRANCE”



ล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ 

“แม่น้้าแซนน์” ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีสชมทัศนียภาพของ

สองฝั่งแม่น้้า เพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมสองฟาก

ฝั่งแม่น้้าในกรุงปารีสและชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของ

สองฝั่งแม่น้้าในยามค่้าคืนให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศ

ของชาวกรุงปารีสซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักแห่งกรุงปารีส 

ค่ า ...บริการท่านด้วยเมนูอาหารญี่ปุ่น 

ร้าน KINUGAWA ดินแดนอาทิตย์อุทัยกลางเมืองปารีส 

ที่พัก Pullman Paris Eiffel Hotel หรือ

เทียบเท่า ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งโรงแรม 

ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองท่านใน

ค่้าคืนอันแสนพิเศษ...  

“FRANCE”



วันที่สี.่...รับรองท่าน ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

จิแวร์นี (Giverny) เข้าชมบ้านโมเนต์ศิลปินอิมเพรสชั่น

นิสม์ที่โด่งดังบ้านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้

นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านยังคง

สภาพเดิมห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่

พร้อมอุปกรณ์ท้าครัวครบครันสะท้อนใหเ้ห็นว่าโมเนต์เป็น

คนพิถีพิถันไฮไลทข์องบ้านคือสวนสวย 2 แห่งอยู่ในที่

เดียวกันสวนไม้ดอกคลาสสิกสไตล์ฝรั่งเศส “คลอสนอร์

แมนด์” (Clos Normand) และสวนไม้น้้าขึ้นมาคู่กับสวน

ไม้ดอกเหมือนกับโมเนต์ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบกลาง

สวนไม้น้้ามีสระบัวที่เป็นต้นก้าเนิดของภาพเขียนชุดอัน

เลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพื้นน้้าในสระบัว

เป็นสิ่งที่โมเนต์ชื่นชอบมาก

กลางวันดูแลท่าน ..ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่เรา

เลือกร้านมาให้ท่านอย่างพิถีพิถัน



“มองมาร์ต”ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีตเป็นย่านที่พักอาศัยและท้ามาหากินของเหล่าศิลปิน

จิตรกรชื่อดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์, เรอนัวร์มาเนต์ เป็นต้น... 

น าท่านชม วิหารพระหฤทัย (Sacre-Coeur) โบสถ์สมัยใหม่สไตล์ roman - Byzantine ของกรุง

ปารีส ค้าว่า หัวใจ ในที่นี้หมายถึง หัวใจของพระเยซูเจ้า ชมความงามของโบสถ์สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน

เขามองมาร์ตน้าท่านชมความงามของวิวสวยที่สุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่ง

ประวัติศาสตร์” และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่

ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจ้านวนมาก... อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานที่รวมตัวกันของเหล่าจิตรกร

อิสระที่รับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่านักท่องเที่ยว

“FRANCE”



ค่ า “จิบไวน์” ลิ้มรสอาหาร ไปพร้อมกับบรรยากาศเมือง

แห่งความโรแมนติก พร้อมบรรยากาศแห่งความสุข พร้อม

ชมวิวของกรุงปารีส

“FRANCE”

Pullman Paris Eiffel Hotel หรือเทียบเท่า 

ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐาน

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่้าคืนอันแสนพิเศษ ...  



วันที่ห้า ... เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารเช้าของ

โรงแรม สวนสนุกยโูรดิสนีย์แลนด์ (Euro Disneyland)

ตั้งอยู่ที่เมือง มาร์น ลา วาเล (MARNE LA 

VALLEE) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับครอบครัวอย่างเต็มอิ่ม 

ภายในมีเครื่องเล่นถึง 12,000 ชิ้นและเครื่องเล่นบางชิ้นมี

เฉพาะในฝรั่งเศสที่เดียว ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกไปกับ

เครื่องเล่นของวอลท์ดิสนียท์ี่เด็กๆหลงใหล สวนสนุกที่

เปรียบเสมือนดินแดนแห่งจินตนาการ และเทพนิยายที่วอลท์

ดิสนีย์ราชาแห่งการ์ตูนได้สรรสร้างดินแดนในฝันให้ทุกคนได้

สัมผัสกันจริงๆกับโลกแห่งจินตนาการที่ไม่รู้จบแหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก อีกทั้งเป็นสวนสนุกของวอลท์

ดิสนีย์ ที่ใหม่ล่าสุดของโลกและล้้าสมัยกว่าดิสนียแ์ลนด์ทุกแห่ง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ภายในสวนสนุกเพ่ือให้ท่านได้

ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า เพลิดเพลินกันต่อกับเสียงดนตรีและการ

แสดงอันตระการตาตลอดจนเครื่องมากมายในดินแดงต่างๆ

“FRANCE”



อาหารค่ า...ที่สุดแห่งร้านเป็ด มิชลินสตาร์ 

ร้านดังแห่ง ปารีส La Tour D’Argent

ที่สุดแห่งรายละเอียดเรื่องราวที่เรามอบให้  

ที่พัก Pullman Paris Eiffel Hotel หรือเทียบเท่า

ครบสรรพด้วยความสะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งโรงแรมตามมาตรฐาน     

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่้าคืนอันแสนพิเศษ...  

“FRANCE”



วันที่หก ...รับรองท่าน ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียนโบ

นาปาร์ตมีบัญชาให้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยใน

สงครามและเพื่อเชิดชูฐานะของนโปเลียนให้ยิ่งใหญ่ดุจดั่งจอม

จักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัยชม

จตุรัสคองคอร์ทที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่16 และพระ

นางมารีอังตัวเนต

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน... Chez Vong

ร้านอาหารจีน กวางตุ้ง แบบยูนิค ชื่อดังแห่ง กรุงปารีส 

มหาวิหารนอทเทรอดาม (La Cath้drale Notre-

Dame)โบสถ์ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นโบสถ์ท่ีมี

ชื่อเสียงมากท่ีสุดของฝรั่งเศสก็ว่าได้ โบสถ์สูงใหญ่คล้ายตึก 3 ชั้น 

สร้างด้วยหินที่ตัดเป็นชิ้นและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเรื่องราว

ของพระเยซูท่ีซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูขึ้นไป เรียงรายด้วย

ประติมากรรมหินสลักเป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสต์ศาสนาขนาด

เท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สุดคือนักบุญแซงต์เดอนีส์ ที่

ยืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างท่ีประกอบขึ้นจากกระจก

หลากสี บอกเล่าเรื่องราวตามพระคัมภีร์โบราณ“FRANCE”



ค่ า ...พิเศษสุดกับค่้าคืนสุดท้ายของการเดินทาง ให้ท่านได้ทานอาหารท่ามกลางหัวใจของเมืองปารีส 

L'OPÉRA RESTAURANT พบกับร้านอาหารที่แตกต่างจากทุกการเดินทาง โดยสถาปนิกชื่อดังของ

ปารีสลักษณะของร้านชั้นลอยท้าจากรูปร่างที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่ได้ตั้งใจสร้างมาเพื่อให้เป็นร้านที่ดูดีและดูแปลก

ที่สุดในปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทุกมุมของร้านอย่างเพลิดเพลิน และสัมผัสกับรสชาติที่เชฟ มีการปรุงแต่งให้

เข้ากับบรรยากาศร้านมากที่สุด จนได้เป็นอาหารฝรั่งเศสที่ดูแปลกตาจนน่าลิ้มลองเลยทีเดียว

“FRANCE”

Pullman Paris Eiffel Hotel หรือเทียบเท่า ครบสรรพด้วยความ

สะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์

ที่เราคัดสรรมารับรองท่านในค่้าคืนอันแสนพิเศษ ...  



วันที่เจ็ด ... เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

10.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ                

13.30 น. เดินทางสู่สนามบิน แล้วออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG 931  

วันทีแ่ปดของการเดินทาง 

05.35 น. เพียงช่ัวครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมริู้ลืม

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

“FRANCE”



อัตราค่าบริการ
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อัตราน้ีรวม

• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน

• ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาทเงื่อนไขตาม

กรมธรรม์

• อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็น

ต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

• ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีน้้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก



เงื่อนไขการช าระเงิน

ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000บาท  ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 21 วัน

ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช้าระโดยเงินสด

ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023 / 

02664-0005)

ชื่อบัญชี 1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์บัญชีกระแสรายวัน  ธ.กสิกรไทย   เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5

2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีออมทรัพย์   ธ.กรุงไทย    เลขที่  980 - 1 - 75520– 2

“การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย15 วัน

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณ ีหากมีการยื่นวซี่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการทีม่ิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช้าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์อง

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของ

สถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอ่ืนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท้าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ว

เอง

• ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต้าแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นัง่แบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


