
LEELA  SHANGRI-LA  AMAZING OUT OF SIGHT 
ตามหาเส้นสดุขอบฟา้ “แชงกรลีา่” ดินแดนในฝนั สวรรค์บนดนิ

ก ำหนดกำรเดนิทำง 13-18 เมษำยน 2561



วันแรก... เราเลือกสายการบินไทย สายการบินประจ าชาติ ด้วยความ

มั่นใจ  ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย มุ่งตรงสู่  

นครคุนหมิงด้วยสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยเทือกเขาและที่ราบสูง 

08.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 

ฝ่ายขายขออนุญาตเข้าไปสวสัดีทุกท่านและคอยดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่

ช่วงเวลาแห่งความสขุ

10.55 น.  ทะยานสู่เมือง คุนหมิง ด้วยเที่ยวบิน TG 612 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบรษิัทเรา    

ตลอดจน เจ้าหน้าที่จาก สายการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 3 ช.ม.

14.05 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ ฉางสุ่ย คุนหมิง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว



...น าท่านออกเดินทางสู่ ลี่เจียง 

...น. โดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่ … 

....น. เดินทางถึงเมือง ลี่เจียง

ลี่เจียง เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ที่นี่

กลับมีเสน่ห์อันงดงาม ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องประเพณี วัฒนธรรมเฉพาะถิ่นที่มี

เอกลักษณ์ โดยมีโครงสร้างทางสังคม

ผู้หญิงมีความเป็นใหญ่ มีภาษาภาพ 

ตงปา ใช้เป็นของตัวเองและมีเมืองเก่า

ลี่ เจียงที่ ได้รับการอนุรักษ์  ดูแลซึ่ง

สถาปัตยกรรมแบบจีนไว้เป็นอย่างดี 

จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมในปี1997 จาก

องค์การยูเนสโก



บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสอาหารจีนรสชาติดี

ค ่ำคืนพิเศษ เคียงข้ำงบุคคลแสนพิเศษ ...รับรองท่ำนและคนที ท่ำนรัก ณ INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL

ดินแดนมหศัจรรยท์ีน่ำ่หลงใหล เหมำะส ำหรับกำรส่งตอ่
ควำมตั้งใจทีจ่ะมอบควำมสุข ส ำหรับคณุและคนทีค่ณุรัก

โรงแรมที เหมำะสมที สุด ที ได้รับกำรคัดเลือกตำมมำตรฐำน ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เช่นเดิมเพื อรับรองลูกค้ำพิเศษเช่นท่ำน ...



วันที่สองของการเดินทาง …“ลี่เจียง” เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิกสวยงามกับใบไม้เปลี่ยนสี พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก 

เขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูง

ระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัส

ความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขา

แห่งนี้ บริเวณเขามีต้นฉ าฉายูนนานที่

มีอายุกว่าพันปี เทือกเขานี้หากมองดู

แล้วลักษณะคล้ายมงักรนอนอยูบ่น

ก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขา

(ขึ้นกระเช้าไป-กลับ)

เช้า รับรองท่าน ณ โรงแรมที่พัก…รบัอรณุด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมรอยยิม้จากมัคคุเทศกข์องท่าน 



IMPRESSION  LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้ก ากับชื่อก้องโลก จาง อวี้โหมว ได้เนรมิตให้

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต 

แสง สี เสียง การแต่งกายที่ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง



อุทยานน้ าหยก มีตาน้ าธรรมชาติ 

ผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ าท่ีซึมมาจากการ

ละลายของน้ าแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก 

เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี 

กลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอบด้วยประตู

สวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวา

เป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ าตกมังกรที่ไหล

หลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก

ชื่อว่า มังกรออกถ้ า ชั้นที่สองชื่อว่า มังกร

เล่นน้ า ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบินและ

ยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นทีส่ักการะบูชาของ

คนในพื้นท่ีมีอายุมากกว่า 500 ปี

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพ้ืนเมือง



เมืองโบราณลี่เจียง (ต้าเหยียนเจิ้ง)

เมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถังมีประวัติ

ยาวนานกว่า 1,300 ปี ที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้

มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ส่วนตัวเมือง

ตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ าน้อยใหญ่โอบล้อมไหลมาจาก

สระมังกรด า จากจากความสวยงามเหล่านี้ท าให้เมือง

โบราณลี่เจียงถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลก 

โดยองค์การยูเนสโก

สระมังกรด า

สระมังกรด าหรือเฮยหลงถัน(BLACK DRAGON POOL) สระน้ าใสราวมรกต

บ่อยครั้งในอดีตชาวบ้านพบเห็นมังกรด าโฉบขึ้นลงจากสระสม่ าเสมอ หรือผุด

ขึ้นมาจากใต้น้ าบ้าง ที่ส าคัญฉากหลังสระน้ าแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่ง 

หากมองจากบริเวณสระมังกรด า แนะน าให้ท่านควรไปสัมผัสความงามนี้ด้วย

ตัวท่านเอง



บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น ลิ้มรสอาหารจีนรสชาติดี

ค ่ำคืนพิเศษ เคียงข้ำงบุคคลแสนพิเศษ ...รับรองท่ำนและคนที ท่ำนรัก ณ INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL

ดินแดนมหศัจรรยท์ีน่ำ่หลงใหล เหมำะส ำหรับกำรส่งตอ่
ควำมตั้งใจทีจ่ะมอบควำมสุข ส ำหรับคณุและคนทีค่ณุรัก

โรงแรมที เหมำะสมที สุด ที ได้รับกำรคัดเลือกตำมมำตรฐำน ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เช่นเดิมเพื อรับรองลูกค้ำพิเศษเช่นท่ำน ...



เช้า...รับรองท่าน ณ โรงแรม รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมอย่างสดชื่น

วันที่สามของการเดินทาง …สู่เมืองจงเตี้ยน

โค้งแรกแม่น้ าแยงซีเกียง 

ระหว่างทางลี่เจียง-จงเตี้ยน แม่น้ าแยงซี

(หรือที่คนจีน เรียกว่า แม่น้ าฉางเจียง) 

ไหลมากระทบกับภูเขาไห่หลอ ท าให้ทิศทาง

แม่น้ าหักโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

เกิดเป็นโค้งน้ าที่สวยงาม แม่น้ าแยงซีที่ไหล

ผ่านเมืองลี่เจียง  ช่วงนี้มีชื่อว่า จินซาเจียง 

หรือแม่น้ าทรายทอง ไปทางทิศตะวันออก

ก่อให้เกิดอารยธรรมจีน ที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลาย

พันปีมาแล้ว



ช่องแคบเสือกระโจน เป็นช่องแคบช่วงแม่น้ าแยงซีไหล ลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ าทรายทอง) 

เป็นช่องแคบที่มีน้ าไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีต

ช่องแคบเสือนี้สามารถกระโดดขา้มไปยังฝั่งตรงขา้มได้ จึงเป็นที่มาของ“ช่องแคบเสือกระโจน”



ตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีลา วัดแห่งนี้

เป็นวัดสไตล์ทิเบต ซึ่งสร้างลอกแบบ

มาจาก พระราชวังโปตาลา ซึ่งเป็นทั้ง

พระราชวังและวัดส าคัญสูงสุดของ

ทิเบต ภายในวัดจึงมีพระลามะจ าวัด

อยู่จ านวนมาก บนชั้น 2 ของวัด 

จะมีกงล้อมนต์วางเรียงรายอยู่

ล้อมรอบ ชาวทิเบต ที่เชื่อว่า การเดิน

หมุนกงล้อมนต์ให้ครบ 3 รอบนั้น 

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาวทิเบตนั้น 

จะมีได้รับผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ 

เปรียบได้กับการเดินรอบพระธาตุ

ให้ครบ 3 รอบของเรา

...วัดซงจ้านหลินชื้อ หรือวัดโปตาลาน้อย ... 
บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษ...

ค่ าคืนพิเศษ เคียงข้างบุคคลแสนพิเศษ 

...รับรองท่านและคนที่ท่านรัก ณ HYLANDIA BY SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า โรงแรมที่เหมาะสมที่สุดในเมอืง 

ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของลีลาวดี ฮอลิเดย์ เช่นเดิมเพื่อรบัรองลูกค้าพเิศษเช่นท่าน ...



วันที่สี่ของการเดินทาง เช้า...รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม…

หุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน แห่งแชงกรลี่า น าท่านข้ึนกระเช้ามุ่งสู่ยอดเขาพระจันทร์สีน้ าเงิน ให้ท่าน

ได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอยา่งเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ 360 องศา ของทะเลภูเขาหิมะแห่ง

แชงกรีล่า ที่รายล้อมยอดเขาสือข่า แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ าเงินซึ่งมีความสูงกว่า 4,500 เมตร 

เหนือระดับน้ าทะเล 

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร..



จากนั้น ชมเจดีย์จ้วนจิง

(เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะ

พระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะ

ทิเบตและหมุนระฆังเพือ่อธษิฐาน

ขอพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล 

จากนั้นน าชมทิวทัศน์สวยงามรอบๆ 

เมืองโบราณจงเตี้ยน



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษ...

ค่ าคืนพิเศษ เคียงข้างบุคคลแสนพิเศษ 

...รับรองท่านและคนที่ท่านรัก ณ HYLANDIA BY SHANGRI-LA หรือเทียบเท่า โรงแรมที่เหมาะสมที่สุดในเมอืง 

ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของลีลาวดี ฮอลิเดย์ เช่นเดิมเพื่อรบัรองลูกค้าพเิศษเช่นท่าน ...



วันที่ห้าของการเดินทาง ...ประตูมังกรแห่งเขาซีซาน เมือง คุนหมิง ประตูแห่งความสิริมงคล

.... น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน คุนหมิง โดยสายการบิน… เที่ยวบินที.่...

... น. เดินทางถึงเมือง คุนหมิง

เช้า...รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร..



คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้ว จะต้องไปต าหนักทองก่อน จากนั้นจึงไป

ลอดประตูมังกร ณ เขาซีซาน ซึ่งต าหนักทองจินเตี้ยน สร้างจากทองเหลือทั้งหลังที่ใหญ่

ที่สุดในจีน ภายในระกอบดว้ยของมีค่า เช่น กระบี่ 7 ดาว และดาบกายสิทธิ์ เชื่อว่าเป็น

ของคู่กายประจ าตัวผู้สร้างหรือท่านอ๋องหวู ซันกุ้ย นั่นเอง

ส่วนประตูมังกรบนเขาซีซานนั้นถ้าลอดแล้วเชื่อว่าฐานะจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเท่า 

เล่ากันว่าในอดีตมีปลาหลีหือ ซึ่งเป็นปลาประจ าชาติจีนจะต้องกระโดดข้ามผ่านประตูมงักร

ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามผ่านได้ ก็จะได้เป็นมังกร แต่ถ้าปลาตัวไหนกระโดดข้ามไม่ได้

ก็ต้องไปอยู่ในแม่น้ าเหลือง

ต าหนักทองและเขาซีซาน



บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ค่ าคืนพิเศษ เคียงข้างบุคคลแสนพิเศษ 

...รับรองท่านและคนที่ท่านรัก ณ INTERCONTINENTAL KUNMING HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมที่เหมาะสมที่สดุในเมอืง 

ที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของลีลาวดี ฮอลิเดย์ เช่นเดิมเพื่อรบัรองลูกค้าพเิศษเช่นท่าน ...



วัดหยวนทง เป็นวัดพระพุทธศาสนาที่ใหญท่ี่สุดใน

คุนหมิง มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งสวยงาม 

กลางลานมีสระน้ าใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปด

เหลี่ยมกลางสระด้านหลังวดัเป็นอาคารสร้างใหม่

ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพทุธชินราช (จ าลอง) 

ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรี

คนที่ 15 ของไทย ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ 

วัดหยวนทง แห่งนี้ แวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมี

ชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ ก าไลหยก 

แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มชีื่อเสียง

น าท่านเดินทางสู่ บัวหิมะ ยาแผนโบราณ หรือเป่าซูหลิง พร้อมฟัง

การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในชื่อว่า “ยาบัวหิมะ” 

ยาประจ าบ้านที่มีชื่อเสียง

เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร..

...วันที่หกของการเดินทาง 



15.20 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ้นไป

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด (เฉพาะตั๋วอินเตอร์)

87,900.-

83,900.-

82,900.-

81,900.-

20,000.-

10,000.-

85,900.-

81,900.-

80,900.-

79,900.-

20,000.-

10,000.-

86,900.-

82,900.-

81,900.-

80,900.-

20,000.-

10,000.-

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  (เฉพาะตั๋วอินเตอร์)

859

819

809

799

200

759

859

819

809

799

200

759

ส าหรับผู้เดินทาง 10 -14 ท่าน ช าระเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท 



อัตราค่าบริการนี้รวม

• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง 

• ค่าทีพ่ัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000บาท

• ค่าวีซ่า (เล่มพาสปอร์ตไทย)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

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

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!!



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช าระผ่านเว็บไซค์ : www.leelawadeeholiday ( เลือกโปรแกรม และ พีเรียดเดินทางก่อนช าระ )

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

http://www.leelawadeeholiday/


หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย

, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ

ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา

คณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของ

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

ของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่ง

ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ม

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


