
 

 

                                           

 

 

 
 
 

 

 

โปรแกรมพิเศษสําหรบัทกุท่าน ทีทางลีลาวดพีรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานทีท่านพงึพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทกุรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดคีดัเลือกอาหารรสชาติดมีาใหท่้านไม่ว่าจะ 

ความสุข ในความทรงจํากบัทกุสถานทีในช่วงเวลาพิเศษ กําแพงเมืองจีน พระราชวงัชือดงั 

วดัลามะ สุสาน 13 กษตัริย ์ชอ้ปปิงยา่นดงั พระราชวงัฤดูรอ้น และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่านจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัท่าน 

ลีลาทีเป็นตวัคุณ...ลีลาวด ีฮอลิเดย ์
 

กําหนดการเดินทาง  วนัที 11-15 เมษายน 2558 ** 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ ฯ – ปักกิง (สาธารณรฐัประชาชนจีน) –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน   

  ไทย โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทยเทียวบินท ีTG 614 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว จากนันนาํท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิง เปิดให้เทียวชม

เมือวันที 7 สงิหาคม 2551 เพือรับนักท่องเทยีวจากทวัโลกทเีข้าร่วมพิธแีข่งขันกฬีาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิงได้ปิด

ปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลียนแปลงการ

ปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศชิ์ง บริเวณสองฝังถนน มีทงัภัตตาคาร ร้านค้าจาํหน่ายสนิค้าพืนเมืองและสินค้า

ของทีระลึกในรูปแบบของปักกงิ 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารเศรษฐีชาวบา้น บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งต้อนรับแขก  ปลากุย้หยูนึง

ซีอิว  กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอ็นหอยใหญ่  ผดัไก่เสฉวน  ซีโครงหมูอบประจําร้าน  คะนา้ผดัเนือหอยทะเล  ผดัรวม

เพือสุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น เป็ดปักกิง 
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วนัทีสองของการเดินทาง (2) จตัุรสัเทียนอนัเหมิน–พระราชวงักูก้ง-นงัสามลอ้–หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม จัตุรสัเทียนอนัเหมิน ซึงจัตุรัสทใีหญ่ทสีุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิง สถานทีจัดพิธีฉลองเนืองในโอกาส 

วันสาํคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอทีระลึกท่านประธาน

เหมาเจ๋อตุง จากนันนําท่านสู่ พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง” หรือ THE 

FORBIDDEN CITY สร้างขึนในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีตําหนัก

ใหญ่เลก็รวม 9,999 ห้อง เป็นทปีระทบัและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ใน

ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและสิงก่อสร้างอันทรงคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์และการเมือง นําท่านนงัสามลอ้ชม “ หูถง้ ” ซึงแปลว่า  ตรอก ซอย 

หมายถึงย่านทอียู่อาศยัแบบดังเดิมของชาวปักกงิทมีีมาตังแต่สมัยราชวงศ์หยวน บ้าน

อฐิชันเดียวมุงด้วยกระเบืองสีเทาตังเรียงชิดกันตามตรอกซอย ทีตัดพาดพันกันตาม

แนวดิงและแนวนอนเป็นตารางสเีหลียม ชาวหูถงใช้ชีวิตแบบดังเดิม ประกอบกจิกรรม

ประจําวันอย่างง่ายๆ และเปิดเผย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ห่านย่างกวางตุง้ ผัดไก่บา้น

ไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ เต้าหูท้รงเครือง ผดัคะนา้  

 นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิง มีเนือทีทังหมด 

๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที

บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระ

จักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงทีนันเพือให้การเกบ็เกียวได้ผล

อุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึงในสมัยราชวงศ์   ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน 

ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตียนลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอีซึงตําหนักนีล้อมรอบด้วยกําแพงเตียๆ กาํแพงนีสร้าง

ถูกต้องตามหลักวิชาว่าด้วยเสียง จึงสะท้อนเสียงได้จนเป็นทเีลืองลือ เมือสองคนยืนอยู่ทีกําแพงคนละฟาก คนหนึงพูดใส่กําแพง

เบา ๆ อกีคนหนึงเอาหูแนบกับกาํแพงกจ็ะได้ยินเสยีงพูดจากฝ่ายตรงกันข้าม 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู กุง้มงักรอบ รวมมิตรเตจิ้ว ปลากุย้นึงซีอิว หอยเซลลอ์บวุ้นเสน้ เป่าฮือ

อบเนย กุง้ทอดกระเทียม 

จากนันนาํท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิง พักเหนอืยหลังจากนังเครืองมาหลายชม. ชมความหัศจรรย์ของชาวจีนทมีีชือเสยีงด้านการ

แสดงกายกรรมให้พวกท่านได้ประทบัใจ 
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วนัทีสามของการเดินทาง (3) วดัลามะ - ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก -ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ –  

                                       พระราชวงัฤดูรอ้น - The Palace 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวังหยงเหอกง ซึงเคยเป็นทีประทับขององค์ชายสีในสมัยราชวงค์ชิงต่อมาได้ยกให้เป็น ว ัดลามะ ชม

พระพุทธรูปยืนซึงทาํด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว ซึงมีความสงูถึง 26 เมตรเส้นผ่า  ศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ทีสงูทสีดุในโลก  
แวะชมและถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog 

& de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” 

พยายามให้เออือาํนวยต่อสิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ทนัีง ใช้จัด

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”

รังนก”ทีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิงไม้ เพดานและผนังอาคารทีทํา

ด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับ

พระราชวังต้องห้ามของจีน ซึงให้กลินอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชม

สระว่ายนาํแห่งชาติ สระว่ายนําแห่งชาติ สร้างขึนเหนือจินตนาการคล้าย 

“ก้อนนาํสเีหลียมขนาดใหญ่” ซึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้

วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพือให้ดู

เหมือนนาํทสีดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ททีาํให้กาํแพงอาคารดูเหมือนฟองนํา

ทเีคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสนัสะเทอืนจากแผ่นดินไหวได้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลากะพงนึงซีอิว ซีโครงหมูทอดกระเทียม ไก่ทอดกรอบ หมูผดัพริก เป็ดทอดหูเป่ย 

ผดัผกัตามฤดูกาล  

จากนันนาํท่านชม ศูนยว์ิจัยแพทยแ์ผนโบราณ(นวดฝ่าเท้า) ฟังการ

บรรยายแพทย์แผนโบราณทีมีมาตังแต่โบราณและการส่งเสริมใช้

สมุนไพรทีมีมานานนับพันปีของจีนนําท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดู

ร้อน หรือ “อี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพือพลานามัยอันผสม

กลมกลืนกนัได้ด้วยดี สร้างขึนประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิน แต่

ผู้ทีทาํให้สิงก่อสร้างนีสวยงามเป็นทีเลืองลือ คือพระนางซูสีไทเฮาแห่ง

ราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะ เลสาบคุนหมิง ซึง เกิดจาก

แรงงานคนขุดขึนมา แล้วเอาดินทีขุดพูนขึนไปเป็นเนินเขา ข้าง

ทะเลสาบนันเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทพัเรือ ชมระเบียงทียาวทสีุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อน

ทสีร้างขึนโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยสุกีเห็ดเพือสุขภาพ 



 

นาํท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปปิงทใีหม่ ทีวัยรุ่นนิยมเดินในยามคาํคืนและจุดน่าสนใจทสีดุอง สถานทแีห่งนีกค็ือ 

 จอ LCD `ทยีาวทสีดุในโลกบนหัวตลาดทางเดิน ถนน ชอปปิงเมือดูในยามคาํคืนจะมีความรู้ สึกถึงความอลังการ และ 

ความแปลกใหม่ 

ทีพกั    RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสีของการเดินทาง   (4)         กําแพงเมืองจีน - สุสาน 13 กษตัริย ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีน ตังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกงิ 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิง

และสองข้างทางทีอุดมสมบูรณ์บนทีราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟท

รานไซบีเรียทยีาวทีสุดในโลก สัมผัสกับความมโหฬารและความยิงใหญ่ของ

กําแพงมรดกโลกทีสร้างด้วยเลือดเนือและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัย

จักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ซึงยังคงครองความยิงใหญ่จนปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิง

มหัศจรรยข์องโลก สถานทีแห่งนีท่านจะได้สัมผัสกาํแพงเมืองจีนอย่างถึง

จุดสงูสดุ และพร้อมกบัวิวทวิทศัน์ทสีวยงาม ท่านจะได้เห็นสิงมหัศจรรย์หนึง

ในเจด็ของโลกในยุคกลาง ทีสร้างขึนด้วยแรงงานของคนนับหมืนคน มีความ

ยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดย

เมืองต่างๆ แต่เมือจักรพรรดิจินซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสังให้เชือมกําแพงเมืองต่างๆเข้า

ด้วยกัน ตัวกาํแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูขาหมูนาํแดง หมอ้ไฟเห็ดหูหนู เนือเป็ดผดัเห็ด ซุปรวมมิตร 

 นําท่านชม สุสาน 13 กษัตริย ์ของราชวงศ์หมิงตังอยู่ทางเหนือ

ของปักกิง ห่างจากปักกิง 65 กิโลเมตร มีเนือที 40 ตาราง

กิโลเมตร แถบหุบเขาเทียนโ ส้วซาน ทีเป็นลักษณะเกือกม้า 

ประกอบด้วยซุ้มประตูสุสาน ทางเทวดา สิงปลูกสร้างเป็นเก๋ง 

ตําหนัก ซุ้มป้ายวิญญาณบนพืนและหลุมฝังพระศพใต้ดิน เรียง

รายตามไหล่เขากระจายออกไป 13 แห่ง สุสาน 13 กษัตริย์เป็นที

ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิจีน 13 รัชกาล ในสมัยราชวงศ์หมิง 

นาํท่านเข้าชมวังใต้ดินติงหลิง ทเีกบ็พระบรมศพและสมบัติอนัลําค่าของจักรพรรดิว่านลีและมเหสีทัง 2 พระองค์ ใช้เวลาในการ

ก่อสร้างนานถึง 6 ปี  

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ปลาตาเดียว กุง้สองรส หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ย่างฮ่องกง คอหมูย่างมาเกา๊ 

  เป็ดกวางตุง้ หมนัโถวจิมนมขน้ เป็นตน้ 
ทีพกั    RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL  หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัทีหา้ของการเดินทาง   (5)         ชอ้ปปิงตลาดรสัเซีย - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ซึงชือ “ตลาดรัสเซีย” มีทมีาจากตอนทีสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเข้ามา

หาซือสนิค้ากันทนีีมากเพือนาํไปขายทาํกาํไรทรีัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิงทีอยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซือสินค้า

เลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟตอิ์นเตอร ์Golden Jaguar ใหท่้านไดท้านอาหารหลากหลาย

สไตลห์ลายชนิดไดอ้ย่างสําราญ  

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย ์เทยีวบินที TG 615 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...   

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน หรืออตัราแลกเปลียน 

ทงันีโดยคํานึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญั 

 
                   ลลีา....ทีเป็นตัวคุณ 

ลีลาวด.ี..ฮอลิเดย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดียวเพิม 

มีตัวแลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

      54,900.- 

53,900.- 

52,900.- 

51,900.- 

11,000.- 

15,000.- 

     52,900.- 

51,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

11,000.- 

15,000.- 

    53,900.- 

52,900.- 

51,900.- 

50,900.- 

11,000.- 

15,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดียวเพิม (ไดร้บัคะแนนเพิม) 

มีตัวแลว้ (ผูใ้หญ่)  

529 

519 

509 

499 

110 

399 

529 

519 

509 

499 

110 

399 

 
 

อตัรานีรวม 

 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบินทรีะบตุามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

 ค่าโรงแรมทพีัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึงห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทยีว, ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ 

 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทมีี,  

 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 

 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 

เงือนไขการชําระเงิน  

 “การจอง” กรุณาชําระมัดจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  

 ชําระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสงัจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั 

 ชําระโดยเงินสด 



 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023) 

 ชือบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 - 6 

                บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจ่ายส่วนทีเหลือ” กรุณาชําระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 

 

การยกเลิก :    

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

 

หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทเีคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทรัีงเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผู้อนื, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทังนีเพือ

ความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทมีีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทมีีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอนืใดอันมิใช่การท่องเทยีว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเดก็ทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอนื ยกเว้นทัวร์คณะ

ส่วนตัว 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านทจีองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปทแีจ้งชือรอไว้ ทังนีเพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอนื 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่

น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านต้องการ 

 

9. ในกรณีทที่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักเงนิค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีทที่านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิม เฉพาะ

ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน เว้นแต่ตัวเครืองบินทไีม่อนุญาตให้เปลียนชือหรือคืนตัว 



 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ว 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบต่อการทีท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ

ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสงิของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสอืมเสีย รวมถึงการทีมิได้

เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทยีวบิน 

 

13. สาํหรับท่านผู้ เดินทางทีประสงค์จะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ที

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นันๆ หากท่านผู้ เดินทางซือตัวหรือ

ชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่

รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทเีกดิขึน 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเทียว

ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทพีัก หรือการปรับเปลียนรายการท่องเทยีวใด ๆ   

ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก

เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีทเีกดิเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนแปลงไฟนอล

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากทสีุด 

 

15. สถานทที่องเทยีวทรีะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ท่านตามทรีะบุไว้ในเอกสารของสถานทนีัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีทีมีเหตุ

ล่าช้าหรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนืองจากการโจรกรรม และ/

หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทยีวเอง 

 

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

ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

 

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งทีนังได้

เอง ทังนีบริษัทฯ จะพยายามจัดทนีังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทสีดุภายใต้ลักษณะตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสาย

การบินจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทไีด้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเทียว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทที่านได้เดินทางไป 

 

20. เมือท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้ 

 

 


