
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมัผสัความหรูเลิศเหนอืระดบักบัคําว่า PRIMIUM 
ความสุข ในยามนอนSHANGRI LA HOTEL ทีน่าํเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานหรู 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้าน 
ความสุข ในความทรงจํา ทุกสถานทีที่เ่ราจดัใหก้บัท่าน สถานทีที่เ่ราคดัมาอย่างดีทีสุ่ด 

ไม่ว่าจะเป็น จ่ิวจา้ยโกว  หวงหลง ความงดงามทีส่วรรคม์อบใหเ้ราไดส้มัผสั 

ความสุขในการให ้บริการ สุดประทบัใจทีไ่ดร้บั ทีที่มงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน 
ลีลาวดีฮอลิเดย ์ลีลา...ทีเ่ป็นตวัคุณ 

 

 

 

กําหนดการเดินทางวนัที ่4-8 มี.ค / 20-24 มี.ค / 15-19 เม.ย /15-19 พ.ค 58 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ –เฉินตู –ศาลเจา้สามกก๊ – ถนนคนเดินจิงหลี ่– โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

08.00 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ สายการบิน ไทยแอรเ์วย์ TGเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

10.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเฉินต ูโดยสายการบนิไทยแอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG 618 

14.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํา้หมนิ ใจกลางมณฑล มภีมูปิระเทศ

รายรอบไปด้วยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมฤีดูร้อนที่อ บอุ่น 

ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมปีริมาณความชื้นสงู ประชากรเมอืงเฉินตมูรีาว 10 ล้านคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ

จีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมอืง การทหาร และด้านการศึกษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่าน

พิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง นาํท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้สามกก๊  ซึ่ง

เป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มชีื่อเสยีงในสมยั 3 กก๊ บนพ้ืนที่ 

37,000 ตารางเมตร ภายในนาํท่านชมรปูป้ันของบุคคลสาํคญั

ในตาํนานอนัยิ่งใหญ่ของชนชาตจิีน อาทเิช่น ขงเบ้ง   โจโฉ เล่าป่ี 

ชมหลุมศพจอมทพัเล่าป่ี เดนิเล่นต่อที่ ถนนคนเดินจิงหลี่  เป็น

ถนนคนเดนิอยู่ตดิกบัศาลเจ้าสามกก๊ บริเวณถนนจิงหล่ีมสีนิค้า

พ้ืนเมอืงและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็นจาํนวนมาก 

ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าได้ตามใจชอบ 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนูอาหารจีนรา้นดงัของเฉินตู 

  



 หลังอาหารคํ่า ชมการแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศิลปะการแสดงชั้นสงูของเสฉวน ชมการเปล่ียนหน้ากากภายในเสี้ยว

วินาท ีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนัเป็นการแสดงที่สงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอด

ให้บุคคลภายนอกทั่วไป 

ท่ีพกั  Shangri-La Hotel Chengdu หรือ เทียบเท่า  

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  เฉินตู – อุทยานหวงหลง หรือ (โหมวหนโีกว) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
XX:XXน.  นาํท่านออกเดนิทางสู่ จ่ิวจา้ยโกว โดยสารการบนิ ..เที่ยวบนิที่3UXX 

XX:XXน. เดนิทางถงึสนามบนิ จ่ิวจา้ยหวงหลง หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในอุทยาน  บริการท่านดว้ย อาหารออเดิรฟ์ วอลนทัผดักระเทียม ผดัผกัตาม

ฤดูกาล ซุปประจําวนั เห็ดผดัใบชา ไก่ตุ๋นยาจีน มนัทิเบต ผลไม ้เป็นตน้  

เดนิทางสู่เขต  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  ชมความงามของธรรมชาตทิี่สร้างสรรคเ์ป็นลาํธารสายหนึ่งไหลมาจากภเูขา

หิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกดิตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเลก็

และใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สงูตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร นํา้สรีุ้งใน

อ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นนํา้ของนางฟ้าชั้นสวรรค ์ลาํธารเรียงราย

ลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรปูร่างต่างๆ แสน

มหัศจรรย์และงดงาม ไม่มทีี่ใดในโลกเทยีบได้ จนมชีื่อว่า  หวง

หลง หรือ อุทยานแห่งชาติมงักรเหลือง  หรือถ้าขึ้นอทุยานหวง

หลงไม่ได้  นาํท่านเดนิทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว  ตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกของอาํเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มพ้ืีนที่ 

160 ตร.กม. อณุหภมูเิฉล่ียตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องคป์ระกอบสาํคญัของทวิทศัน์คอื ภเูขา ถํา้ ป่า ทะเลสาบ 

ทะเลสาบใหญ่น้อยมคีวามงดงามสามารถที่จะประชันกบัจิ่วจ้ายโกวส่วนนํา้ตกกค็ล้ายคลึงกบัอทุยานหวงหลง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชนิด  

ท่ีพกั  Howard Johnson Jiuzhaigou หรือเทียบเท่า  

 



วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3) ชมอุทยานจ่ิวจา้ยโกว –ชมโชวธิ์เบต 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่อุทยานแห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว นาํท่านเปล่ียนขึ้นรถโดยสารรถของอทุยาน 

(รถเหมา) เพ่ือชม มรดกโลกอทุยานแห่งชาตธิารสวรรค ์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาํเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของ

มณฑลเสฉวน ห่างจากตวัเมอืงเฉิงต ูประมาณ 500 กโิลเมตร และอยู่สงูกว่าระดบันํา้ทะเลถงึ 2,500 เมตร มอีาณา

บริเวณถงึ 148,260 เอเคอร์ เทอืกเขาเหล่านี้  นาํท่านสมัผสักบัความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 

14 ธนัวาคมปี ค.ศ. 1992 อทุยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว 

ดนิแดนที่ธรรมชาตไิด้เนรมติ ประดุจดั่งแดนสวรรค ์อทุยาน

จิ่วจ้ายโกว ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตมิเีนื้อ

ที่ 40 ตารางกโิลเมตร มชีนชาตจิั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน 

ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มแีม่นํา้ลาํธาร มทีะเลสาบใหญ่

น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูก

ทะเล นํา้ในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะ

เหน็เงาสะท้อนภาพของภเูขาและป่าดงดบิท้องฟ้าเป็นสี

คราม สมัผสัธรรมชาตบิริสทุธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็น

อย่างด ีโดยไม่ถูกทาํลายด้วยนํา้มอืมนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมงักรหลับทะเลสาบซเูจิง นํา้ตก    

ซเูจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาตไิด้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดใน จินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในอุทยานบริการท่านดว้ย เมนูระดบั VIP 5 ดาว 

 นาํชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผ่ลูกศร  ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสสีนัของนํา้ที่สะท้อนภาพของภเูขา

ท้องฟ้าสคีราม ป่าดงดบิอนัอดุมสมบูรณน์าํชม  ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สดุในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กโิลเมตรอยู่

ท่ามกลางขนุเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนาํ ท่านไปชม ทะเลสาบหา้สี เป็นทะเลสาบที่มสีขีองนํา้

แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทติย์ตกกระทบพ้ืนนํา้ สขีองนํา้ในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสรีุ้งดูงดงามจากนั้น 

นาํท่านชม  นํ้าตกธารไข่มุก  ซึ่งเป็นนํา้ตกที่ไหลผ่านถํา้ลาํธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดงัวังบาดาล โดยมสีายนํา้ 

ทอดยาวลดหลั่นกนัมาเป็นระยะทางถงึ 310เมตร โดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกบัความงามของ

เส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกบัการบนัทกึถ่ายภาพและดื่มดํ่ากบัธรรมชาตทิี่สวยสดงดงามได้ อย่างเตม็ที่ ถงึเวลานัด

หมายออกจากอทุยาน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังอาหารคํ่าตื่นตาตื่นใจไปกบั โชว์ธเิบต ตระการตาไปกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ท่ีพกั  Howard Johnson Jiuzhaigou หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4) จ่ิวจา้ยโกว –เฉินตู –ศูนยอ์นุรกัษห์มีแพนดา้–เฉินตู 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

11.55 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเฉินต ูโดยสายการบนิXX เที่ยวบนิที่EUXX…. 

12.45 น.  เดนิทางถงึเมอืงเฉินตู นาํท่านเดนิทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารจีน

เลิศรส เช่น เป็ดย่าง ปลานึง่ กุง้ลวก ไก่กวางตุง้ หมูแดงโอชา ผดั

ผกัตามฤดูกาล เตา้หูท้รงเคร่ือง เป็นตน้ 

จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนยวิ์จยัและเพาะพนัธุห์มีแพนดา้ยกัษ์ นาํท่านนั่ง

รถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุห์มแีพนด้าพันธุ์

ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกดิเพ่ืออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกบัการชม

สภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอน็ดูของหมแีพนด้าทั้ง

แบบที่อยู่ในกรง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ยเมนูกุง้มงักรฮ่องเต ้  

ท่ีพกั  Shangri-La Hotel Chengduหรือเทียบเท่า  

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5) ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงเลือกซื้อสนิค้าหรือพักผ่อนตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนิซนุชีลู  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทาง

บ้านเป็นที่ระลึก อาทเิช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนดเ์นม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของ

หนุ่มสาวเมอืงเฉินตทูี่เตม็ไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อย ๆ มากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ยเมนูตุ๋นยาจีนหลากหลายชนิด กุง้ทอดหอม เห็ดอบเป๋าฮ้ือ 

ปลานึง่ ปลาหมึกผดัหน่อไมน้ํ้ า ผดัผกัรวมมิตร เป็นตน้ 

 หลังอาหารกลางวัน นาํท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ.... 

15.55 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย  แอร์เวย์  เที่ยวบนิที่ TG 619 

17.30 น. ถงึกรงุเทพฯ  โดยสวัสดภิาพ  พร้อมทั้งความประทบัใจ …. 

 
           ลลีาวดีฮอลเิดย ์

ลลีา...ทีเ่ป็นตัวคุณ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการวนัที ่          4-8 มี.ค / 20-24 มี.ค 2558 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

78,900.- 

77,900.- 

76,900.- 

75,900.- 

11,000.- 

11,000.- 

76,900.- 

75,900.- 

74,900.- 

73,900.- 

11,000.- 

11,000.- 

77,900.- 

76,900.- 

75,900.- 

74,900.- 

11,000.- 

11,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

769 

759 

749 

739 

110 

679 

769 

759 

749 

739 

110 

679 

 

 

อตัราค่าบริการวนัที ่          15-19 เม.ย /15-19 พ.ค 58 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

82,900.- 

81,900.- 

80,900.- 

79,900.- 

14,000.- 

11,000.- 

80,900.- 

79,900.- 

78,900.- 

77,900.- 

14,000.- 

11,000.- 

78,900.- 

77,900.- 

76,900.- 

75,900.- 

20,000.- 

15,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

809 

799 

789 

779 

140 

719 

809 

799 

789 

779 

140 

719 

 

 



- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นตํา่ 15 ท่านข้ึนไป ** 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลับ (ตัว๋กรุป๊) โดยสายการบนิที่ระบุตามรายการพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 คนื (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม,ี  
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตตุลอดการเดนิทาง ในวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตใุนวงเงิน  

300,000 บาท 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 
 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 “การจอง” กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท 
 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั 
 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

1.ช่ือบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย  เลขท่ี 718 - 1 - 04603 - 6 
2.ช่ือบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย  เลขท่ี  981 - 0 - 40234 - 1 

“การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง 
 

การยกเลิก:   
กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 
กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 7 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ , ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ รับท่านผู้เดนิทาง ที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน  ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัย ของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงานหรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเที่ยว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรปุร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน การพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแ ก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ  ร่วมเดนิทางไปด้วย  (กรณุา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั)  โดยบริษัทฯ  ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็ เลก็อาจ งอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ในบางรายการทวัร์ หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของ ท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมายหรือมคีวามประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

 

 



 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายกรณุาแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบ ก่อนเพ่ือขอคาํยืนยัน สาํหรับการออกเดนิทางของ ทวัร์นั้นๆ หากท่าน ผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ การเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก  หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้ เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น ยุต ิเว้นแต่ในกรณทีี่เกดิเหตุจาํเป็นหรือ

สดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ , การนัดหยุดงาน , การประท้วง , การ จลาจล ,ภัยธรรมชาติ , อบุตัเิหตุ , ปัญหา

การจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคนื

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ไม่รับผดิชอบ ต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากก าร

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

18. ตาํแหน่ง ที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะ ของสายการบนิ ต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ เลือก

ตาํแหน่งที่นั่ง ได้เองทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายาม จัดที่นั่งให้ แก่ท่านและครอบครัว ตามความเหมาะสม ให้ดทีี่สดุ ภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 
 

 


