
LEELA  SHANGRI-LA  AMAZING OUT OF SIGHT 

ตามหาเส้นสุดขอบฟ้า “แชงกรีล่า” ดินแดนในฝัน สวรรค์บนดิน
ก าหนดการเดินทาง 18-23 / 25-30 พฤษภาคม 31-05 / 7-12 / 15-20 / 22-27 มิถุนายน 5-10 / 13-18 / 20-25 / 26-30 กรกฎาคม 2561 



วนัแรก... เราเลือกสายการบินไทย สายการบินประจ าชาติ ดว้ยความมัน่ใจ  ความอบอ ุ่นท่ีพรอ้มดแูลทกุ

ท่านจากภาคพ้ืนประเทศไทย ม ุง่ตรงส ู ่ นครคนุหมิงดว้ยสภาพภมิูประเทศลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาและท่ีราบสงู 

08.30 น.  ลลีาวด ีฮอลเิดย์ เรียนเชญิทา่นที่จดุนดัพบ ประตทูางเขา้ 2 เคานเ์ตอร ์C พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัลลีาวด ี

ฝ่ายขายขออนญุาตเขา้ไปสวสัดทีกุทา่นและคอยดแูลความพรอ้มดา้นเอกสาร รวมถึงสง่ทา่นเขา้สู่

ชว่งเวลาแห่งความสขุ

10.55 น.  ทะยานสูเ่มอืง คนุหมงิ ดว้ยเที่ยวบิน TG 612 พรอ้มรบับริการจากมคัคเุทศกข์องบริษทัเรา    

ตลอดจน เจา้หนา้ที่จาก สายการบินไทย ใหท้า่นไดม้เีวลาพกัผอ่นราว 3 ช.ม.

14.05 น.  ถึงสนามบินนานาชาต ิฉางสุย่ คนุหมงิ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้



...น าทา่นออกเดนิทางสู ่ลี่เจียง 

...น. โดย สายการบิน ... เท่ียวบินท่ี … 

....น. เดนิทางถึงเมือง ลี่เจียง

ลี่เจียง เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ที่นี่

กลับมีเสน่ห์อันงดงาม ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองประเพณี วฒันธรรมเฉพาะถ่ินที่มี

เอกลกัษณ ์โดยมีโครงสรา้งทางสงัคม

ผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่ มีภาษาภาพ 

ตงปา ใชเ้ป็นของตวัเองและมเีมอืงเกา่

ลี่ เจียงที่ ได ้รับการอนุรักษ์ ด ูแลซ่ึง

สถาปัตยกรรมแบบจีนไวเ้ป็นอยา่งดี

จนไดร้ับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมในปี1997 จาก

องคก์ารยเูนสโก



บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ลิ้มรสอาหารจีนรสชาตดิี

ค ่ำคืนพิเศษ เคียงขำ้งบคุคลแสนพิเศษ ...รับรองทำ่นและคนที่ ทำ่นรัก ณ INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL

โรงแรมที่เหมาะสมที่สดุ ที่ไดร้บัการคดัเลือกตามมาตรฐาน ลีลาวด ีฮอลิเดย์ เชน่เดมิเพื่อรบัรองลกูคา้พิเศษเชน่ทา่น ...

ดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าหลงใหล เหมาะส าหรับการส่งต่อ
ความตั้งใจที่จะมอบความสุข ส าหรับคุณและคนที่คณุรัก



วนัท่ีสองของการเดนิทาง …“ลี่เจียง” เมอืงมรดกโลกสดุคลาสสกิสวยงามกบัใบไมเ้ปลีย่นส ีพิชติยอดเขาหิมะมงักรหยก 

เขาหิมะมงักรหยก ที่

ความสงูระดบั 4,506 เมตรให้

ทา่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นและ

ยิ่งใหญ่ของภเูขาแห่งนี ้บริเวณ

เขามตีน้ฉ าฉายนูนานที่มอีายกุว่า

พนัปี เทือกเขานีห้ากมองดแูลว้

ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่น

กอ้นเมฆ จึงเป็นที่มาของชือ่

เทือกเขา (ขึน้กระเชา้ไป-กลบั)

เชา้ รบัรองทา่น ณ โรงแรมที่พกั…รบัอรณุดว้ยอาหารเชา้ของโรงแรมพรอ้มรอยยิม้จากมคัคเุทศกข์องทา่น



IMPRESSION  LIJIANG โชวอ์นั

ย่ิงใหญ่ โดยผูก้ ากบัชือ่กอ้งโลก จาง อว้ี

โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขาหิมะมงักรหยกเป็น

ฉากหลงั และบริเวณทุง่หญา้เป็นเวทีการ

แสดง โดยใชน้กัแสดงกว่า 600 ชวิีต แสง 

สี เสียง การแตง่กายที่ตระการตา เลา่

เร่ืองราวชวิีตความเป็นอยู่ และชาวเผา่

ตา่งๆ ของเมอืงลี่เจียง

อทุยานน ้าหยก มตีาน า้ธรรมชาต ิผดุขึน้มา 2 ตา เป็นน า้ที่ซึมมาจากการ

ละลายของน า้แข็งบนภเูขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี 

กลมกลืนกบัธรรมชาต ิประกอบดว้ยประตสูวรรค ์ซ่ึงมรีปูป้ันแกะสลกัดว้ยไม้ ขา้งขวา

เป็นพอ่ขา้งซา้ยเป็นแมแ่ละน า้ตกมงักรที่ไหลหลัง่ไปตามไหลเ่ขาแบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้แรก

ชือ่ว่า มงักรออกถ า้ ชัน้ที่สองชือ่ว่า มงักรเลน่น า้ ชัน้ที่สามชื่อว่า มงักรโบยบินและ

ยงัมตีน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นที่สกัการะบชูาของคนในพื้นที่มอีายมุากกว่า 500 ปี

บรกิารอาหารกลางวนั 

ณ ภตัตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง



เมืองโบราณลี่เจียง (ตา้เหยียนเจ้ิง)

เมอืงที่สรา้งขึน้มาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมปีระวตัยิาวนาน

กว่า 1,300 ปี ที่ตัง้ของเมอืงโบราณแห่งนี ้มรีปูร่าง

ลกัษณะคลา้ยหินฝนหมกึจีน สว่นตวัเมอืงตัง้อยู่ทา่มกลาง

สายน า้นอ้ยใหญ่โอบลอ้มไหลมาจากสระมงักรด า ความ

สวยงามเหลา่นีท้ าใหเ้มอืงโบราณลีเ่จียงถกูบนัทึกเป็นมรดก

ทางวฒันธรรมโลก โดยองคก์ารยเูนสโก

สระมงักรด า

สระมงักรด าหรือเฮยหลงถัน (BLACK DRAGON POOL) สระน า้ใส

ราวมรกตบ่อยครัง้ในอดตีชาวบา้นพบเห็นมงักรด าโฉบขึน้ลงจากสระ

สม า่เสมอ หรือผดุขึน้มาจากใตน้ า้บา้ง ที่ส าคญัฉากหลังสระน า้แห่งนีม้ี

ภมูทิศันท์ี่สวยงามอย่างยิ่ง หากมองจากบริเวณสระมงักรด า แนะน า

ใหท้า่นควรไปสมัผสัความงามนีด้ว้ยตวัทา่นเอง



บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ลิ้มรสอาหารจีนรสชาตดิี

ค ่ำคืนพิเศษ เคียงขำ้งบคุคลแสนพิเศษ ...รับรองทำ่นและคนที่ ทำ่นรัก ณ INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL

โรงแรมที่เหมาะสมที่สดุ ที่ไดร้บัการคดัเลือกตามมาตรฐาน ลีลาวด ีฮอลิเดย์ เชน่เดมิเพื่อรบัรองลกูคา้พิเศษเชน่ทา่น ...

ดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าหลงใหล เหมาะส าหรับการส่งต่อ
ความตั้งใจที่จะมอบความสุข ส าหรับคุณและคนที่คณุรัก



เชา้...รบัรองท่าน ณ โรงแรม รบัอรณุดว้ยอาหารเชา้ของโรงแรมอยา่งสดช่ืน

วนัท่ีสามของการเดินทาง …ส ูเ่มืองจงเต้ียน

ระหว่างทางลี่เจียง-จงเตีย้น แมน่ า้แยงซี

(หรือที่คนจีน เรียกว่า แมน่ า้ฉางเจียง) 

ไหลมากระทบกบัภเูขาไห่หลอ ท าใหท้ิศทาง

แมน่ า้หักโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เกิดเป็นโคง้น า้ที่สวยงาม แมน่ า้แยงซีที่ไหล

ผา่นเมอืงลี่เจียง  ชว่งนีม้ชีือ่ว่า จินซาเจียง 

หรือแมน่ า้ทรายทอง ไปทางทิศตะวนัออก 

กอ่ใหเ้กิดอารยธรรมจีน ที่ย่ิงใหญ่เมือ่

หลายพนัปีมาแลว้

โคง้แรกแมน่ ้าแยงซีเกียง 



ชอ่งแคบเสือกระโจน เป็นชอ่งแคบชว่งแมน่ า้แยงซีไหล ลงมาจากจินซาเจียง 

(แมน่ า้ทรายทอง) เป็นชอ่งแคบที่มนี า้ไหลเชีย่วมาก ชว่งที่แคบที่สดุประมาณ 30 

เมตร ตามต านานเลา่ว่า ในอดตีชอ่งแคบนี ้เสือสามารถกระโดดขา้มไปยงัฝัง่ตรง

ขา้มได ้จึงเป็นที่มาของ“ชอ่งแคบเสือกระโจน”



ตัง้อยูใ่นเมอืงแชงกรีลา วดัแห่งนี้

เป็นวดัสไตลท์ิเบต ซ่ึงสรา้งลอกแบบมาจาก พระราชวงัโปตาลา ซ่ึงเป็นทัง้พระราชวงัและวดัส าคญัสงูสดุของทิเบต ภายใน

วดัจึงมพีระลามะจ าวัดอยู่จ านวนมาก บนชัน้ 2 ของวัด จะมีกงลอ้มนตว์างเรียงรายอยู่ลอ้มรอบ ชาวทิเบต ที่เชือ่ว่า การ

เดนิหมนุกงลอ้มนตใ์หค้รบ 3 รอบนัน้ ซ่ึงเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธขิองชาวทิเบตนัน้ จะมไีดร้บัผลบญุกศุลอนัยิ่งใหญ่ เปรียบไดก้บั

การเดนิรอบพระธาตใุหค้รบ 3 รอบของเรา

...วดัซงจา้นหลินช้ือ... 

บรกิารอาหาร กลางวนั 

ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน



บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร

ภายในหอ้งอาหารของโรงแรม 

บริการทา่นดว้ยอาหารพื้นเมอืง

สดุพิเศษ...

...รบัรองทา่นและคนที่ทา่นรกั ณ

HYLANDIA BY SHANGRI-LA

หรือเทียบเทา่



เชา้...รบัรองท่าน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม…

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง 

หบุเขาพระจนัทรส์ีน า้เงนิ แห่งแชงกรีลา่ น า

ทา่นขึน้กระเชา้มุง่ส ูย่อดเขาพระจนัทรส์ีน า้เงนิ ใหท้า่นได้

สมัผสักบัหิมะที่ปกคลมุยอดเขาอยา่งเต็มที ่และชืน่ชมกบั

ทิวทศัน ์360 องศา ของทะเลภเูขาหิมะแห่งแชงกรีล่า ที่

รายลอ้มยอดเขาสือขา่ แห่งหบุเขาพระจนัทรส์ีน า้เงนิซ่ึงมี

ความสงูกว่า 4,500 เมตร เหนอืระดบัน า้ทะเล 

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร..



จากนัน้น าชมทิวทศันส์วยงามรอบๆ 

เมืองโบราณจงเต้ียน

น าทา่นเย่ียมชม เมอืงโบราณจงเตีย้น ศนูยร์วมของวฒันธรรมชาว ธิเบต

ลกัษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธิเบต ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ของคนพื้นเมอืงและรา้นขาย

สินคา้ที่ระลึกมากมาย



บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร

ภายในหอ้งอาหารของโรงแรม 

บริการทา่นดว้ยอาหารพื้นเมอืง

สดุพิเศษ...

...รบัรองทา่นและคนที่ทา่นรกั ณ

HYLANDIA BY SHANGRI-LA

หรือเทียบเทา่



วนัท่ีหา้ของการเดินทาง ส ู.่..ประตมูงักรแห่งเขาซีซาน เมืองคนุหมิง ประตแูห่งความสิรมิงคล

.... น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบิน คนุหมิง โดยสายการบิน… เท่ียวบินท่ี....

... น. เดนิทางถึงเมือง คนุหมิง

เชา้...รบัรองท่าน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร..



ต าหนกัทองและเขาซีซาน

คนจีนเชือ่กนัว่าเมือ่มาถึงคนุหมงิแลว้ จะตอ้งไปต าหนกัทองกอ่น จากนัน้จึง

ไปลอดประตมูงักร ณ เขาซีซาน ซ่ึงต าหนกัทองจินเตีย้น สรา้งจากทองเหลือทัง้หลงัที่

ใหญ่ที่สดุในจีน ภายในระกอบดว้ยของมคีา่ เชน่ กระบ่ี 7 ดาว และดาบกายสิทธ์ิ เชือ่ว่า

เป็นของคูก่ายประจ าตวัผูส้รา้งหรือทา่นออ๋งหวู ซันก ุย้ นัน่เอง สว่นประตมูงักรบนเขาซี

ซานนัน้ถา้ลอดแลว้เชือ่ว่าฐานะจะเพิ่มขึน้เป็นหนึง่รอ้ยเทา่ เลา่กนัว่าในอดตีมปีลาหลีหือ 

ซ่ึงเป็นปลาประจ าชาตจิีนจะตอ้งกระโดดขา้มผา่นประตมูงักรถา้ปลาตวัไหนกระโดดขา้ม

ผา่นได ้ก็จะไดเ้ป็นมงักร แตถ่า้ปลาตวัไหนกระโดดขา้มไมไ่ดก็้ตอ้งไปอยู่ในแมน่ า้เหลือง



บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร

ค ่าคืนพิเศษ เคียงขา้งบคุคลแสนพิเศษ 

...รบัรองทา่นและคนที่ทา่นรกั ณ INTERCONTINENTAL KUNMING HOTEL หรือเทียบเทา่ โรงแรมที่เหมาะสมที่สดุในเมอืง 

ที่ไดร้บัการคดัเลอืกตามมาตรฐานของลลีาวด ีฮอลเิดย์ เชน่เดมิเพื่อรบัรองลกูคา้พิเศษเชน่ทา่น ...



วดัหยวนทง เป็นวดัพระพทุธศาสนาที่ใหญ่ที่สดุใน

คนุหมงิ มอีายเุกา่แกก่ว่าพนัปี ภายในวัดตกแตง่สวยงาม 

กลางลานมีสระน ้าใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปด

เหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่

ประดิษฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช (จ าลอง) ซ่ึงพล

เอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน ์นายกรฐัมนตรี คนที่ 15 ของ

ไทย ใหอ้ัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ วัดหยวนทง แห่งนี ้

แวะชม หยก ที่มีคณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน 

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์

มงคลที่มชีือ่เสียง

น าทา่นเดนิทางสู ่บวัหิมะ ยาแผนโบราณ หรือเป่าซหูลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมนุไพรจีน ในชือ่ว่า “ยาบวัหิมะ” 

ยาประจ าบา้นที่มชีือ่เสียง

เชา้ รบัรองท่าน ณ หอ้งอาหารโรงแรม

กลางวนั บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร..

...วนัท่ีหกของการเดินทาง 



15.20 น. เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น. เพียงชัว่ครู่ บินลงสูภ่าคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ



อตัราคา่บรกิาร 15 ท่านข้ึนไป

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชกิบัตรหลกั สมาชกิบัตรเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น)

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไมม่ีเตียงเสริม )

พกัเดี่ยวเพ่ิม

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด (เฉพาะตัว๋อินเตอร)์

74,900.-

73,900.-

72,900.-

71,900.-

15,000.-

9,000.-

72,900.-

71,900.-

70,900.-

69,900.-

15,000.-

9,000.-

73,900.-

72,900.-

71,900.-

70,900.-

15,000.-

9,000.-

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น)

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตยีงเสริม )

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไมม่ีเตยีงเสริม )

พกัเดีย่วเพ่ิม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม)

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  (เฉพาะตัว๋อินเตอร)์

729

719

709

699

579

639

729

719

709

699

579

639

ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 10 -14 ทา่น ช าระเพิ่ม ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน



อตัราคา่บรกิาร 15 ท่านข้ึนไป

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชกิบัตรหลกั สมาชกิบัตรเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น)

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไมม่ีเตียงเสริม )

พกัเดี่ยวเพ่ิม

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)ลด (เฉพาะตัว๋อินเตอร)์

79,900.-

78,900.-

77,900.-

76,900.-

18,000.-

9,000.-

78,900.-

77,900.-

76,900.-

75,900.-

18,000.-

9,000.-

77,900.-

76,900.-

75,900.-

74,900.-

18,000.-

9,000.-

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น)

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตยีงเสริม )

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไมม่ีเตยีงเสริม )

พกัเดีย่วเพ่ิม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม)

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  (เฉพาะตัว๋อินเตอร)์

789

779

769

759

609

699

789

779

769

759

609

699

ส าหรบัผูเ้ดนิทาง 10 -14 ทา่น ช าระเพิ่ม ทา่นละ 5,000 บาท 

ราคาช่วงเดือน กรกฎาคม



อตัราค่าบรกิารน้ีรวม

• ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชัน้ทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  พรอ้มภาษสีนามบินทกุแห่ง 

• ค่าทีพ่กั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั

• ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนดิ  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ

• ค่าใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง

• ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000บาท

• ค่าวีซ่า (เลม่พาสปอรต์ไทย)

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม

• ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้

• ค่าภาษหีัก ณ ที่จา่ย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม

• ค่าท าหนงัสือเดนิทาง

• ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!!!



เง่ือนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชยีรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บรษิทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั

ช าระผา่นเว็บไซค ์: www.leelawadeeholiday ( เลือกโปรแกรม และ พีเรียดเดินทางกอ่นช าระ )

ช าระโดยเงนิสด

ช าระดว้ยการโอนเงนิผา่นธนาคาร  (กรณุาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชือ่บญัชี บรษิทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย

บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายสว่นท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนักอ่นเดนิทาง

การยกเลิก : 

กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร

กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด

http://www.leelawadeeholiday/


หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับรกิาร

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัทา่นผูเ้ดนิทางท่ีเคยเดนิทางแลว้มีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รกั หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย

, ดืม่สรุาบนรถ, กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผูเ้ดนิทางสว่นใหญ่

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัทา่นผูเ้ดนิทางท่ีมีอายคุรรภเ์กิน 4 เดอืน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผูเ้ดนิทางและทารกในครรภ์

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัทา่นผูเ้ดนิทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเที่ยว

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบกอ่นจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรปุร่วมกัน) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขอ

อภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรบัทา่นที่ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายตุ า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปดว้ย (กรณุาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรปุ

ร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแกท่า่นท่ีเป็นพระภกิษสุงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องทา่นท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่ าระเงนิมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้กล่กูคา้ทา่นตอ่ไปที่แจง้ชือ่รอไว ้ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์อง

ผูร้่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทางต า่กว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนั และยินดจีะจดัหา

คณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากทา่นตอ้งการ

• ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงนิค่าใชจ้่าย 

• โดย หากยกเลิกกอ่นเดนิทาง 21 วนั ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ

• หากยกเลิกกอ่นเดนิทาง 14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

• ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผูเ้ดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนยีมในการย่ืนวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชือ่ตัว๋เคร่ืองบินเทา่นัน้ เวน้แตต่ัว๋เคร่ืองบินที่ไมอ่นญุาตใหเ้ปลี่ยนชือ่หรือคืนตัว๋



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแลว้

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนือ่งมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผูเ้ดนิทาง เชน่ เอกสารการ

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเ้ดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรบัทา่นผูเ้ดนิทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนอืจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนนิการใด ๆ ที่กอ่ใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรณุาแจง้ใหบ้ริษทัฯ 

ทราบกอ่น เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดนิทางของทวัรน์ัน้ๆ หากทา่นผูเ้ดนิทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักลา่ว แลว้ตอ่มาทวัรน์ัน้ ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

• บริษทัฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้กท่า่นกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 10 วนั หากทา่นเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงคข์อง

ทา่น ไมว่่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษทัฯ 

ทราบกอ่นออกเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะออกเดนิทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเวน้แต ่ในกรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชนข์องทา่นใหไ้ดม้ากที่สดุ

• สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ระบใุนรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดนิทาง สถานที่ทอ่งเที่ยวดงักลา่วปิดท าการ  บริษทัฯ จะคืนเงนิค่าเขา้ชมใหแ้กท่า่นตามที่ระบไุวใ้นเอกสาร

ของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะสลบัปรบัเปลี่ยนรายการเพ่ือใหท้า่นสามารถเขา้ชมได ้  แตใ่นกรณีที่มีเหตลุา่ชา้หรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชม

สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได ้โดยมิใชค่วามผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าเขา้ชมใหแ้กท่า่น

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึน้แกท่รพัยสิ์นของทา่น อนัเนือ่งจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นกัทอ่งเที่ยวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ที่บริษทัฯ มอบให ้( ถา้มี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงนิได ้โดยทา่นสามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไป

กบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงือ่นไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษทัฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ไดเ้อง ทัง้นีบ้ริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่

ใหแ้กท่า่นและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี่สดุภายใตล้กัษณะต าแหนง่ที่นัง่แบบหมูค่ณะที่สายการบินจดัใหม้

• บริษทัฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดทีี่ไดใ้หบ้ริการแกท่า่นผูเ้ดนิทางที่เชือ่มัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวิถีชวิีต

ตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที่ทา่นไดเ้ดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้


