
ก ำหนดกำรเดินทำง  
วันที่ 19-23 มกรำคม / 1-5 / 8-12  กุมภำพนัธ ์2561



วันแรก ... ของกำรเดนิทำงเขำ้สูห่ว้งเวลำแหง่ควำมสขุอยำ่งสมบรูณแ์บบ  
ลัดฟำ้ดว้ยสำยกำรบนิไทย

08.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดยเ์รียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C พบกับเจ้ำหน้ำที่
บริษัทลีลำวดี - ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำนดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึง
ส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

10.15 น. ทะยำนสู่ประเทศ จีน ด้วยเที่ยวบิน TG 614 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ     
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 6 ช.ม.

15.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติ กรุงปักกิง่ สำธำรณรฐัประชำชนจนี หลังจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

“BEIJING”



“BEIJING”
The place แหล่งชอ้ปปิ้งแห่งใหม่ที่
ยิ่งใหญ่สไตล์จีน “The place” หรือ ซื่อ เม่ำ เทียน 
เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้ำเฉียวลู่ซึ่งเป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำส ำหรับกำรชอ้ปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่ำได้ ให้ท่ำนได้เลือกซื้อสินค้ำแบ
รนด์เนม อำทิเช่น ZARA, MNG, PROMOD, 
MEXX เป็นต้น สถำนที่แห่งนี้ท่ำนยังจะได้ชมเพดำน
จอ LCD ขนำด หรือ ท้องฟ้ำยักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใด
ในโลก เป็นจอ LCD ขนำดควำมกว้ำง 6,000
ตำรำงเมตร (เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

ค ่ำ ... บริกำรท่ำนด้วยเมนู เป็ดปักกิ ง ณ 
ร้ำนเศรษฐีชำวบ้ำน เสิร์ฟ ซุปหอยงวงช้ำง ปลำกุ้ย
หยูนึ งซีอิ้ว กุ้งใหญ่ทอดรูปหำงนกยูง



“BEIJING”

ค่ ำคนืทีช่วนหลงใหล RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL 
หรือเทียบเท่ำโรงแรมตำมระดับมำตรฐำน ของลีลำวดี ฮอลิเดย์ ที ผ่ำนกำรคัดเลือกมำ
เพื อรับรองท่ำนในทุกค ่ำคืนอันแสนพิเศษ...



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
วันที่สองของกำรเดินทำง .........

จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ประตูเทียนอัน หรือ เทียนอันเห

มิน ชั้นบนสร้ำงเป็นเก๋งหลังคำสีเหลือง มีเสำกลมสีแดง 10 ตัน เพื่อให้เกิด
เป็นช่วงระหว่ำงเสำ 9 ช่อง ตำมตัวเลขทรงโปรดของจักรพรรดิ "ประชำชน
จีนจงเจริญ" และ ประชำกรโลกจงเจริญ" เป็นค ำพูดของท่ำน เหมำเจ๋อตุง 
เมื่อครั้งกล่ำวค ำปรำศรัยบนพลับพลำเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นวันสถำปนำ
ประเทศจีนใหม่ หรือที่เรียกเป็นทำงกำรว่ำ... “สำธำรณรัฐประชำชนจีน”

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ พระรำชวงัตอ้งหำ้ม “พระรำชวังกู้กง” 
สร้ำงขึ้นในค.ศ.1406ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีต ำหนักใหญ่เล็กรวม 
9,999 ห้อง เป็นที่ประทับและว่ำรำชกำรของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ใน
รำชวงศ์หมิงและรำชวงศ์ชิง ท่ำนจะได้ชมโบรำณสถำนและสิ่งก่อสร้ำงอัน
ทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์และกำรเมือง



หอฟ้ำเทียนถำน ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของกรุง
ปักกิ่ง ใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดำในระยะย่ำงเข้ำฤดู
หนำวถึงเดือนอ้ำยตำมจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะ
เสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นั่น เพื่อให้กำร
เก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ซึ่งในสมัยรำชวงศ์ชิงเป็นรำชวงศ์
สุดท้ำยในกำรประกอบพระรำชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ 

Tian Tan Temple of Heaven ParkTian Tan Temple of Heaven Park

กลางวนั ... บริกำรท่ำนด้วย ปลำซุนหยูนึ งเต้ำชี  ห่ำนย่ำงกวำงตง
ผัดไก่บ้ำนไฟแดง กุ้งอบวุ้นเส้น เคำหยกอบเผือก ซี โครงหมูทอดกระเทียม 
เต้ำหู้ทรงเครื องกวำงต้ง ผัดคะน้ำ ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว



กำยกรรมปกักิง่ ท่ำนจะตื่นตำตื่นใจไปกับ กำร
แสดงหลำกหลำยชุดท่ีหวำดเสียว ตื่นเต้น และ
ลุ้นระทึกตลอดเวลำ เช่น โชว์หมุนจำน โชว์ควง
ของ และโชว์มอเตอร์ไซด์ไต่รอบกรงเหล็ก กำร
แสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกจะพำให้ท่ำน
สนุกสนำนจนลืมไม่ลง

BEIJING ACROBAT

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนด้วย ซีฟุ้ดเมนูกุ้งมังกร
ปลำกุ้ยหยูนึ งซีอิ๋ว หอยเชลล์อบวุ้นเส้น 
เป่ำฮือสดอบเนย หอยหลอดใหญน่ึ ง
เต้ำซี  เคำหยกผักดอง ไก่ทอดยุนนำน 
หม้อดินเต้ำหู้ ผัดผักตำมฤดูกำล ซุป
กระเพำะหมูตุ๋นเยื อไผ่



“BEIJING”

ค่ ำคนืทีช่วนหลงใหล RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL 
หรือเทียบเท่ำโรงแรมตำมระดับมำตรฐำน ของลีลำวดี ฮอลิเดย์ ที ผ่ำนกำรคัดเลือกมำ
เพื อรับรองท่ำนในทุกค ่ำคืนอันแสนพิเศษ...



สนำมกฬีำโอลมิปคิรงันก ถูกออกแบบ
ตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” 
ในสนำมจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดกำร
แข่งขันโอลิมปิก 2008 ลักษณะภำยนอกคล้ำยกับ 
“รังนก” ที่มีโครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดำน
และผนังอำคำรท ำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มี
ลักษณะรูปทรงชำมสีแดง ดูคล้ำยกับพระรำชวัง
ต้องห้ำมของจีน

“แวะชมและถำ่ยรปูหนำ้สนำมกฬีำโอลมิปิครงันก”
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วันที่สำมของกำรเดินทำง .........

น่ำท่ำนชม หยก ที มีคุณภำพและมีชื อเสียงของ
ประเทศจีน ให้ท่ำนเลือกซื้อก่ำไลหยก แหวนหยก 
หรือผีเซียะ สัตว์มงคลที มีชื อเสียง



กลำงวนั บริกำรท่ำนด้วย ปลากะพงทอด ไก่ทอดกรอบ หมอูบน า้แดงรวมเห็ดหอม เป็ดทอด กุ้งทอดพริกเกลือ หม้อ
ดินอบมะเขือยาว เอนหอยผดับรอกโคลีดอก ผดัผกัตามฤดกูาล  น า้แกงเพื่อสขุภาพ

พระรำชวังฤดูร้อน
The Summer Palace Chinese

“BEIJING”

พระรำชวังตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน เดิมเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ำกุบไลข่ำน 
กษัตริย์รำชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระรำชฐำน หนีควำมร้อนจำกพระรำชวัง
หลวงที่ปักกิ่งใน ฤดูร้อนมำประทับที่พระรำชวังแห่งนี้ “เป็นที่ยอมรับกันวำ่อุทยำนแหง่
นี้เป็นอุทยำนหลวงทีง่ดงำมทีสุ่ดของจนี” พระรำชวังนี้ถูกท ำลำยลง 2 ครั้ง ต่อมำใน 
ค.ศ.1886 พระนำงซูสีไทเฮำได้น ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะพระรำชวังฤดู
ร้อนขึ้นใหม่ เพรำะพระองค์ทรงโปรดที่จะประทับที่นี่มำกกว่ำในกรุงปักกิ่งเสียอีก



หวังฝูจิง่ ถนนคนเดิน 1 ใน 4 ย่ำน
กำรค้ำหลักกรุงปักกิ่ง อิสระให้ท่ำนซื้อของทำน 
ของฝำกรำคำถูก ค ำว่ำ หวังฝูจิ่ง แปลว่ำ บ่อ
น้ ำของต ำหนักท่ำนอ๋อง มีต ำนำนเล่ำว่ำ เป็นบ่อ
น้ ำวิเศษทั้งมีน้ ำมำกและรสชำติหวำน ครั้นปักกิ่ง
เกิดภัยแล้ง ท่ำนอ๋องก็อนุญำตให้ชำวบ้ำนมำใช้
น้ ำจำกบ่อนี้ได้ ชื่อเสียงหวังฝูจิ่งจึงขจรขจำย 
และกลำยเป็นชื่อเรียกพื้นที่แถบนี้ไปโดยปริยำย

ค่ ำ...บริกำรอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร บริกำร
ท่ำนด้วย อำหำรยุนนำน ย ำก๊วยเดี๋ยวเนื้อไก่ 
สลัดยอดใบชำ ผัดเนื้อปลำกะพง ไก่ทอดซอส
กระเทียม ปลำหิมะนึ่งใบเตย กุ้งผัดซอสเผ็ด
เปรี้ยว คอหมูย่ำง ซี่โครงหมูทอดหยุนหนำน 
ถั่วแขกผัดซอสกุ้งพม่ำ ปอเปี๊ยะไส้กุ้ง โรตีผัก
ป่ำหยุนหนำน ข้ำวผัดสำมเลี่ยมทองค ำ หม้อ
ดินไก่ตุ๋นหยุนหนำน



“BEIJING”

ค่ ำคนืทีช่วนหลงใหล RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL 
หรือเทียบเท่ำโรงแรมตำมระดับมำตรฐำน ของลีลำวดี ฮอลิเดย์ ที ผ่ำนกำรคัดเลือกมำ
เพื อรับรองท่ำนในทุกค ่ำคืนอันแสนพิเศษ...



เรียนเชิญท่ำนสู่ ... ก ำแพงเมืองจีน ด่ำน จวี้หยงกวน ฉำงเฉิงเป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบรำณ ก ำแพงส่วนใหญ่ที่
ปรำกฏในปัจจุบันสร้ำงขึ้นในสมัยรำชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโก และพวกเติร์กจำกทำงเหนือ หลังจำกนั้นยังมี
กำรสร้ำงก ำแพงต่ออีกหลำยครั้งด้วยกัน แต่ภำยหลังก็มีเผ่ำเร่ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนได้ส ำเร็จ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง ......... น ำท่ำนเดินทำงชม บัวหมิะ ยำแผนโบรำณหรือ เป่ำฟู่หลงิ พร้อมฟังกำร
บรรยำยสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยำบัวหิมะสำมัญประจ ำบ้ำนครอบครัวจีน
ยำวนำน แก้น้ ำร้อนลวก แผลพุพอง ให้ท่ำนจับจ่ำยซื้อยำ 



กลำงวนั ... บริกำรท่ำนด้วย ปลากะพงนึง่สามสี  กุ้ งทอดซอสเสฉวนขาหมนู า้แดง เนือ้เป็ดผดัเห็ดป่า
เอนหอยเชลล์ผดัรวมเห็ด หม้อไฟเห็ดหหูนดู า หมตู้มเผ็ด ผดัคะน้ากวางตุ้ง ซปุเห็ดรวมมิตร

สุสำน 13 กษัตริย์ หรือวงัใตด้ิน...

“BEIJING”

สุสำนรำชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ทำงเหนือของปักกิ่ง ห่ำง
จำกปักกิ่ง 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 ตำรำงกิโลเมตร แถบหุบ
เขำเทียนโส้วซำน ที่เป็นลักษณะเกือกม้ำ ประกอบด้วยซุ้มประตู
สุสำน ทำงเทวดำ สิ่งปลูกสร้ำงเป็นเก๋ง ต ำหนัก ซุ้มป้ำย
วิญญำณบนพื้นและหลุมฝังพระศพใต้ดิน เรียงรำยตำมไหล่
เขำกระจำยออกไป 13แห่ง สุสำน 13 กษัตริย์ ซึ่งใช้เป็นที่ฝัง
พระบรมศพของจักรพรรดิจีน 13 รัชกำล ในสมัยรำชวงศ์ห
มิง น ำท่ำนเข้ำชมวังใต้ดินติ้งหลิง ที่ เก็บพระบรมศพและ
สมบัติอันล้ ำค่ำของจักรพรรดิว่ำนลี่และมเหสีทั้ง 2 พระองค์ 
ใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงนำนถึง 6 ปี 

ค่ ำ .. บริกำรอำหำรค่ ำทำ่นด้วย สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ
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ค่ ำคนืทีช่วนหลงใหล RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL 
หรือเทียบเท่ำโรงแรมตำมระดับมำตรฐำน ของลีลำวดี ฮอลิเดย์ ที ผ่ำนกำรคัดเลือกมำ
เพื อรับรองท่ำนในทุกค ่ำคืนอันแสนพิเศษ...



วัดลำมะ

วัดส ำคญัทีส่ดุในพทุธศำสนำของปกักิง่ องค์ชำยหย่งเจิ้ง ทรงยกต ำหนักแห่งนี้ให้เป็นที่ก่อตั้งวัดลำมะ ล่วงมำถึงรัชสมัยจักรพรรดเิฉียนหลง วัด
กลำยเป็นศูนย์กลำงพุทธศำสนำ นิกำยเกลุกปำ Gelukpa หรือหมวกเหลืองแบบทิเบต วัดแห่งนี้ตกแต่งสวยงำม ผสมผสำนศิลปะมองโก ทิเบต 
และฮ่ัน ควำมพิเศษของวัดอยู่ที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปไม้จันทน์หอมยืน สูง 26 เมตร น ำมำจำกทิเบต ได้รับกำรบันทึกไว้ว่ำ เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก
ที่สูงที่สุดในโลก ใช้เวลำแกะสลักถึง 10 ปี  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม วันที่ห้ำของกำรเดินทำง ......... “BEIJING”



เรียนเชิญท่ำนสู่ ....ตลำดรัสเซยี 
ซึ่งชื่อ “ตลำดรัสเซีย” มีที่มำจำกตอนที่สหภำพโซ
เวียตล่มสลำยใหม่ๆคนรัสเซียจะเดินทำงเข้ำมำ หำ
ซื้อสินค้ำกันที่นี่กันมำกเพื่อน ำไปขำยท ำก ำไรที่  
รัสเซียอีกที แหล่งชอ้ปปิ้ง  ที่อยู่บนถนนยำวกว่ำ 
400 เมตร ให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำเลียนแบบแบรนด์
เนมดัง อำทิ หลุยส์วิตตอง, พรำด้ำ, เฟอร์รำกำ
โม, เวอร์ซำเช่ เป็นต้น

“BEIJING”
กลำงวนั … บริกำรท่ำนด้วย ติ่มซ ำเลศิรส ปลำกะพงนึ่งซีอิ๋ว เป็ดย่ำง 2 จำน หมูแดง 2 จำน ฮำเก๋ำ 3 เข่ง  
ซำลำเปำหมูแดง 4 เข่ง ขนมจีบไส้กุ้ง 3 เข่ง โตีกุ้ยช่ำย 2 จำน ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง 2 จำน ซี่โครงหมูนึ่งเต้ำชี่ 3 
เข่ง ก๋วยเตี๋ยวผัด 2 จำน ผัดเต้ำเหมียว

17.05 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติ ปักกิ่ง โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 615
21.20 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบิน สุวรรณภูม ิด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

...สมควรแกเ่วลำ น่ำท่ำนเดนิทำงสู ่“สนำมบนินำนำชำตปิกักิ ง”



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ 

49,900.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

8,000.-

16,500.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

44,900.-

8,000.-

16,500.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

45,900.-

8,000.-

16,500.-

อัตราค่าบริการ

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

479

469

548

449

399

314

479

469

548

449

399

314

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ช าระเพิ่มท่านละ 4,000 บาท 



อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าบัตรโดยสารเครื องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง 

• ค่าที พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที คอยอ่านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000บาท

• ค่าวีซ่า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ ม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!!



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท

ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช่าระโดยเงินสด

ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เ่่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, 
ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใ่่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใ่้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใ่้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบว่ในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโย่น์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่่ าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้ง่ื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโย่น์ของผู้ร่วมเดินทาง
ท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทน
หากท่านต้องกา
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใ่้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  40 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใ่้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยน่ื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยน่ื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิด่อบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เ่่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, 
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรม่าติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใ่้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อ
ขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือ่ าระค่าใ่้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิด่อบส าหรับค่าใ่้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 
วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่า่้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, 
การจลาจล, ภัยธรรม่าติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโย่น์ของท่านใหไ้ด้มากที่สุด
15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้า่มไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้่มให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้า่มได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่า่้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้า่มสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใ่่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้า่มให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิด่อบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง
17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เ่่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใ่้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเ่ื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถี่ีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละ่ าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


