
 

 

 

 

 

โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทุกท่าน ที่ทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจรงิ 
ความสุข ในยามนอนโรงแรมในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่าน 

ความสุข ในความทรงจาํกบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษ  

ความสุขในการบรกิาร สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน 
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 
กาํหนดการเดินทาง    12 - 17 ก.ย   / 28 ต.ค - 2 พ.ย 2557 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เฉินต ู– ศาลเจา้สามกก๊ – โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก 

08.00น. คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์Dสายการ

บินไทย (TG) พบเจา้หน้าท่ี รอตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

10.05น. บินลดัฟ้าสู่นครเฉินต ูโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 618 

14.00น. ถึง ทา่อากาศยานซวงหลิง นครเฉินตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ บริเวณลุ่มแม่น้ําหมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

โดยมีฤดรูอ้นท่ีอบอุ่น ฤดหูนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณ

ความช้ืนสงู ประชากรเมืองเฉิงตมูีราว 10ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 

3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง 

การทหาร และดา้นการศึกษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัอาหารนําท่านชม  อู่

โหวฉือ หรือ ศาลเจา้สามกก๊สรา้งขึ้ นโดยพระบญัชาของกษัตริย์

แห่งอาณาจกัรเฉิง ปลายราชวงศจ์ิ๋น ประมาณ 1,800กว่าปีมาแลว้ 

ภายในศาลเจา้มีรปูป้ันเล่าป่ี ขงเบง้ กวนอ ูเตียวหุย พรอ้มทั้ง 14
ทหารเอก และ 14เสนาบดีเอก ชม สุสานเล่าป่ีและมเหสี 2องค ์

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนําท่านชม โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก ท่ีใชศิ้ลปะพรอ้มความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉากภายใน

เส้ียววินาที โดยท่ีไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงท่ีสงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายุคน ไม่

ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป 
 
 
 
 



ที่พกั  SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) เฉินต ู –ลาซา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
หลงัจากอาหารเชา้ผกัผ่อนตามอธัยาศยัเตรียมตวัเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเฉินต ูเพื่อเดินทางสู่เมือง ลาซา เป็นเมือง

หลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน  
12.50น. เหินฟ้าสู่ นครลาซา ทิเบต โดยสายการบิน … 

15.00น. ถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เป็นดินแดนสวรรคบ์นฟ้าท่ีเรียกขานกนัว่า “หลงัคาโลก” ตั้งอยู่

สงูกว่าระดบัน้ําทะเลถึง 3,650เมตร ออกซิเจนท่ีลาซาจึงค่อนขา้งจะบางเบา ปัจจุบนัเป็นทิเบตเป็นเขตปกครองตนเอง

เทียบเท่ามณฑลหน่ึงของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1951ทางประเทศจีนไดใ้ชก้าํลงัทหารจากเมืองเฉินตบุูกเขา้ยดึครอง

ทิเบต ทาํใหอ้งคด์าไลลามะ ตอ้งอพยพออกจากทิเบตพรอ้มดว้ยผูติ้ดตามอีกประมาณ 5หม่ืนคนและไดไ้ปตั้งถ่ินฐาน

แห่งใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล นําท่านชมดินแดนแห่งหลงัคาโลก ท่ามกลางขนุเขาหิมาลยัและธง

ทิวแห่งมนตราปลิวไสว เดินทางสู่  นครลาซา  ผ่านทิวทศัน์อนังดงามแปลกตา นําท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อใหท่้าน

พกัผ่อนปรบัสภาพร่างกาย 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) ลาซา – พระราชวงัโปตาลา – อารามโจคงั–ตลาดบากอร ์เชา้ ณ หอ้งอาห 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชมพระราชวงัโปตาลา มีบางคนขนานนามว่าเป็นวาติกนัแห่งลาซา ท่ีซ่ึงนักแสวงบุญชาวทิเบตหรือแมแ้ต่ชาว

พุทธทัว่โลกหลัง่ไหลเขา้มาดว้ยความปรารถนาอยา่งแรงกลา้เพื่อยล

โฉมและสกัการะพระราชวงัศกัด์ิสิทธ์ิ อนัเปรียบดงัท่ีประทบัขององค์

พระศาสดาผูย้ิง่ใหญ่ พระราชวงัสรา้งขึ้ นในราวพุทธศตวรรษท่ี 13โดย

พระเจา้ซองเซ็น กมัโป โปรดใหส้รา้งบนเนินเขาแดง พรอ้มกบัการ

สรา้งอารามโจคงั พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของกษัตริยเ์ร่ือยมา 

จนถึงรชัสมยัของพระเจา้ซองขปะ (Tsongkhapa)พุทธศตวรรษท่ี 20ผู้

ทรงสถาปนานิกายเกลุกปะ (Gelugpa)หรือ นิกายหมวกเหลือง และ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


ทรงเร่ิมมีตาํแหน่งดะไลลามะขึ้ นเป็นครั้งแรก ซ่ึงตาํแหน่งน้ีเปรียดดงัสงัฆราชา พระราชวงัจึงกลายเป็นพระอาราม

หลวงไปโดยปริยาย ตวัพระอารามไดร้บัการบรูณะหลายครั้ง การบรูณะต่อเติมครั้งใหญ่ในสมยัของดะไลลามะองคท่ี์ 

5ผูซ่ึ้งไดร้บัยกยอ่งว่าสรา้งความแข็งแกร่งกา้วหน้าใหแ้ก่ประเทศ แต่เกิดสวรรคตในระหว่างน้ัน (พ.ศ. 2225) เพื่อมิให้

เกิดความแตกแยกในประเทศ ขา่วการสวรรคตถูกปิดอยูน่านถึง 15ปี จนการก่อสรา้งแลว้เสร็จ ตลอดระยะเวลา 50 ปี 

พระราชวงัแห่งน้ีจดัแบ่งนับได ้ 13ชั้น บนความสงู 700เมตร หรือจากระดบัน้ําทะเล 1,220เมตร ยาวประมาณ 300
เมตร อาคารถูกแบ่งสีตามลกัษณะการใชง้านคือ สีแดง ขาว และเหลือง นับไดถึ้ง 1,000หอ้ง และไม่อนุญาตให้

บนัทึกภาพแมแ้ต่หอ้งเดียว 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันเดินทางต่อไปยงั  อารามโจคงั  ศาสนสถานสาํคญัแห่งน้ีสรา้ง

ขึ้ นในราว พ.ศ.1182-1190ในรชัสมยัพระเจา้ซองเซ็นกมัโป ปฐมกษัตริย์

แห่งทิเบต เจา้หญิงเหวินเฉินแห่งราชวงศถ์งั พระมเหสีองคห์น่ึงของ

พระเจา้ซองเซ็นกมัโป ไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึ้ นมาเพื่อประดิษฐาน

พระพุทธรปูสาํคญัท่ีอญัเชิญมาจากบา้นเกิดของตน ท่ีตั้งเดิมเป็น

ทะเลสาบใหญ่ จึงตอ้งสบูน้ําออกจนหมดและทาํพิธีสะกดวิญญาณรา้ย

ใหจ้มอยูใ่ตท้ะเลสาบ ไม่เป็นอุปสรรคขดัขวางความเจริญของพุทธ

ศาสนาตามความเช่ือในยุคสมยัน้ัน วดัโจคงัตั้งอยูใ่จกลาง  ตลาดบากอร์  ซ่ึงมีวิถีชีวิตของชาวทิเบตอนัเต็มไปดว้ย

ความต่ืนตาพรอ้มกบัการเดินชมของฝากท่ีจตุจกัรแห่งทิเบตหรือจตุรสับากอร์  Barkhor Bazaar  
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4) ลาซา – ทะเลสาบหยางโดก๊ – พระราชวงัโนปู้หลิงคา – วดัเดรปุง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบ ยมัดรอ๊ก-โซ ทะเลสาบสีเทอรค์อยซ ์ เป็น 1ใน 4ทะเลสาบศกัด์ิสิทธ์ิ (อีก 3แห่งคือ 

ขา้มแม่น้ํายารลุ์ง ซงัโป ตน้กาํเนิดของแม่น้ําพรหมบุตในอินเดีย 

ก่อนถึงทะเลสาบยมัดร๊อก-โซ ผ่าน Kamba-la pass สามารถเห็น

เมือง Nangartseและผ่าน Kara-la pass ท่ีมีทศันียภาพสวยแปลกตา

ดว้ยธารน้ําแข็งจากเทือกเขา NojinKangtsangจากน้ันเดินทาง

ต่อไปยงั  พระราชวงัฤดรูอ้นนอรบู์ลิงกา  อุทยานน้ีสรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2098โดยดะไลลามะองคท่ี์ 7และสรา้งต่อเติมเร่ือยมาจนในปี

พ.ศ.2499 พระตาํหนักดา้นหน้าสุดซ่ึงสรา้งขึ้ นโดยพระดาํริของดะ

ไลลามะองคปั์จจุบนั พระองคประทบัไดเ้พียง 3ปีก็เสด็จล้ีภยั ยามท่ีพสกนิกรคิดถึงพระองค ์จะไปชื่นชมหรือสกัการะ

ภาพถ่ายซ่ึงมีอยูเ่พียงแห่งเดียวหน้าตาํหนักน้ี 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วดัเดรปุง ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองลาซา วดัเดรปุง คาํว่า Drepungน้ันมาจากคาํว่า “Juekang”ในภาษาทิเบต 

แปลว่า “พระพุทธเจา้” อารามแห่งน้ีสรา้งใน ค.ศ. 1416 โดยลกูศิษยข์องซองฆาปา เช่นกนั ในอดีตอารามน้ีเป็น



ศนูยก์ลางการเคล่ือนไหวทางการเมืองเป็นเวลานาน ท่ีน่ีเป็นพระตาํหนักขององคด์าไลลามะก่อนท่ีตาํหนักโปตาลา

สรา้งเสร็จ สถูปบรรจุพระศพของดาไลลามะองคท่ี์ 2 , 3 , 4ตั้งอยูใ่นอารามแห่งน้ีดว้ย เช่ือกนัว่าอารามเดรปุงน่าจะเป็น

อารามขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกในยุคท่ีรุ่งเรืองถึงขดีสุด ทางดา้นล่างของพื้ นท่ีอารามเป็นกุฏสิงฆ ์อาคารเก็บของและ

อาคารใชส้อยอื่นๆ ดา้นบนเป็นท่ีตั้งของหอสวดมนตห์ลายหอ ซ่ึงหอสวดมนตเ์รียกว่า ดฆูางส ์ภายในหอสวดมี

พระพุทธรปูและภาพวาดบนผืนผา้แบบทิเบต ซ่ึงเรียกว่า ธงักา จากน้ันทาํท่าน ชมภาพวาดถงัขา่ หรือทงักา ซึ่ง

ภาพวาดถงัขา่เป็นภาพลายปักบนผา้ไหมหรือกระดาษ ท่ีแสดงถึงขนบทาํเนียมประเพณีของชาวทิเบต 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5) ลาซา –ชมพิพิธภณัฑร์าซา–เฉินต–ูถนนคนเดิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ก่อนลาก่อนจากทิเบตพาท่านชม ชมพิพิธภณัฑราซา สถานท่ีสะสมวตัถุโบราณ และภาพพระบฏสาํคญัตางๆ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

16.00น. นําท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงต ูโดยสายการบินแอรไ์ชน่า  

17.50น. เดินทางถึงสนามบินเฉิงต ู

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัรบัประทานอาหาร เดินทางสู่ ยา่น Walking Streetหรือ ถนนคนเดิน  ของเสฉวน ซึ่งเป็นยา่นขายสินคา้ของวยัรุ่น 

Brand Nameและขายสินคา้ทนัสมยั ใหท่้านชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากกลบับา้นกนัตามอธัยาศยั 

ที่พกั  SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6) เฉินต ู –ชอ้ปป้ิง – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
อิสระใหท่้าน ชอ้ปป้ิง ใหท่้านเลือกซ้ือของฝากคนทางบา้นเป็นท่ีระลึก อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้แบรนดเ์นม 

ฯลฯ เป็นถนนท่ีไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตท่ีูเต็มไปดว้ยหา้งใหญ่และรา้นยอ่ย ๆ 

มากมาย 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 



 
15.05น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ... 
 
หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน หรือ อตัรา

แลกเปล่ียนทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั 

         ลีลา....ที่เป็นตัวคณุ

ลีลาวดี...ฮอลิเดย์ 

 
 
อตัราค่าบริการวนัที ่12-17 กนัยายน / 28ต.ค-2พ.ย 2557 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ ํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

89,900.- 
88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 
15,000.- 
10,000.- 

87,900.- 
86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 
15,000.- 
10,000.- 

88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 
85,900.- 
15,000.- 
10,000.- 

 
คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า12ปี(พกักบัผูใ้หญ่1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า12ปี(พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายตุ า่กว่า12ปี(พกักบัผูใ้หญ่2ท่าน... ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

879 
869 
859 
849 
150 
799 

879 
869 
859 
849 
150 
799 

 
 
อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี,  
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 

บาท 
 
 



 
อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
เง่ือนไขการชาํระเงิน 

 “การจอง” กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000.- บาท 
 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 
 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 ช่ือบญัชี บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขท่ี  718 - 1 - 04603 - 6 

 บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 - 1 
 “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง 

การยกเลิก:   
กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวาย

ในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน

ครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเท่ียว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อ

หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา

แจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบาง

เสน้ทางยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 



 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า  15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่าย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือ

คืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการ

ใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผู้

เดินทางซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการ

ปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประทว้ง , การจลาจล , ภยัธรรมชาติ

, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อ

คาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชม

ได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้

โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน

สามารถเลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 



 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตาํแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะ

ตาํแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


