โปรแกรมพิเศษสำหรับทุกท่ำน ที่ทำงลีลำวดีพร้อมมอบให้จำกใจจริง
ควำมสุข ในยำมนอน โรงแรมในระดับมำตรฐำนที่ท่ำนพึงพอใจ
ควำมสุข ในกำรกิน ร้ำนอำหำรทุกร้ำนเรำได้ใช้ควำมเป็นลีลำวดีคัดเลือกอำหำรรสชำติดีมำให้ท่ำนไม่ว่ำจะ
ควำมสุข ในควำมทรงจำกับทุกสถำนที่ในช่วงเวลำพิเศษ กำแพงเมืองจีน พระรำชวังชื่อดัง
ช้อปปิ้งย่ำนดัง เยือนจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรำชวังฤดูร้อน และ พระรำชวังต้องห้ำม
ควำมสุขในกำรบริกำร สุดประทับใจที่ท่ำนจะได้รับ ที่ทำงทีมงำนเรำตั้งใจมอบให้กับท่ำน
ลีลำวดี ฮอลิเดย์...ลีลำทีเ่ ป็นตัวคุณ
กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 29กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2558 **
วันพุธที่29กรกฎำคม 2558
22.00 น.
23.59 น.

(1)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ลีลาวดีฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 674

วันพฤหัสบดีที่30กรกฎำคม2558
05.30 น.

กรุงเทพ ฯ – ปักกิ่ง (สำธำรณรัฐประชำชนจีน)

(2)

ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง -สวนเปยไห่ – กำยกรรม

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
ทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่งเป็นเมื องที่มีขนาดใหญ่
อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะ
ที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสาคัญระดับโลกเป็น
ศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สาคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปี มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้า
ท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจานวนมากประชาชนชาวปักกิ่ง มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

เช้ำ

กลำงวัน

ค่ำ

ที่พัก

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย โจกไข่เยี่ยวม้ำ เกียว ่ำ ปอเปี๊ยะทอด ำลำเปำ ฮะเก๋ำ ขนมจีบหมู
ปลำท่องโก๋ ี่โครงหมูนึ่ง
นาท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง สถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องใน
โอกาส วันสาคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นนาท่านสู่
พระราชวังต้องห้าม “พระรำชวังกู้กง” หรือ THE FORBIDDEN CITY สร้างขึน้ ใน
ค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีตาหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นที่
ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ ชม
โบราณสถานและสิง่ ก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ปลำตำเดี่ยวนึ่ง ีอิ๋ว กุ้งสองรส หอยนำงรมอบ
วุ้นเส้นคนละ 1 ตัว ไก่ย่ำงฮ่องกง คอหมูย่ำงมำเกำ เป็ดกวำงตุ้ง ผัดปลำหมึกรวม
มิตร ผักกำดขำวอบวุ้นเส้น ปุ ีฟู้ด หมั่นโถวจิม่ นมข้น
นาท่านชม สวนสำธำรณะเปยไห่ เป็นสวนสาธารณะซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่าพันปี
เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นอุทยานหลวงที่ต่อเนื่องกันมานาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์
เหลียว ผ่านราชวงศ์จิ๋น ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง มาจนท้ายสุดถึงช่วงแห่งการการ
สิ้นสุดลงของราชวงศ์ชิง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร กุ้งมังกรอบบะหมี่ ออเดิรฟ์ รวมมิตรแต้จิ๋ว
ปลำกุ้ยนึ่ง ีอวิ หอยเชลล์อบวุ้นเส้น เป่ำฮือสดอบเนย กุ้งทอดกระเทียม ี่โครงหมู
สำมชั้นอบผัดดองแต้จิ๋ว ผัดผักตำมฤดูกำล ุปกระเพำะหมูตุ๋นเยื่อไผ่
นาท่านชม ความตระการตา ของ คณะกำยกรรมปักกิง่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เพลิดเพลิน
กับการแสดงที่หลากหลาย ที่อ่อนช้อย งดงาม และตื่นตาตืน่ ใจ การแสดงแต่ละชุดจะ
แสดงถึงท่วงท่าที่อ่อนช้อยและความแข็งแรงของนักแสดง จึงสามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ห้ามพลาดชมเมื่อมาปักกิ่ง
RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่31กรกฎำคม2558 (3) หอฟ้ำเทียนถำน -ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก – ศูนย์วิจัยแพทย์ – พระรำชวังฤดูร้อน –
ช้อปปิ้ง The Place
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม หอฟ้ำเทียนถำน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลาง
กว้า ง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกัน กับพระราชวังต้ องห้าม และใช้เวลาในการสร้า ง
ถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ
เพื่อคุ้มครอง
เหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนก

กลำงวัน

ค่ำ
ที่พัก

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม”
พยายามให้เอื้ออานวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด -ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคล้ายกับ ”รังนก”ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทาด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจั นทร์มีลักษณะ
รูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่น
อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้าแห่งชาติ สระว่ายน้า
แห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้าสี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทา
เป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้าที่สุด
และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity
College ที่ทาให้กาแพงอาคารดูเหมือนฟองน้าที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ปลำ ุนหยูนึ่งเต้ำ ี่ ปลำเหลืองทอดน้ำพริก ห่ำนย่ำงฮ่องกง ไก่ทอดป้ำยทอง
ปูอบวุ้นเส้น หม้อดินเต้ำหู้รวม ีฟู้ด ผัดเห็ดรวม ผัดคะน้ำไฟแดง ุปประจำวันกวำงตุ้ง
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ(นวดฝ่ำเท้ำ) ฟังการบรรยายแพทย์แผนโบราณที่มีมาตั้งแต่โบราณและการ
ส่งเสริมใช้สมุนไพรที่มีมานานนับพันปีของจีนนาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังฤดูร้อน หรือ“อี้ เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพื่อ
พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึ้นประมาณ 800 ปี
ในสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ที่ทาให้สิ่งก่อสร้างนี้สวยงามเป็นที่เลื่องลือ
คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบ
คุนหมิง ซึ่งเกิดจากแรงงานคนขุดขึ้นมา แล้วเอาดินที่ขุดพูนขึ้นไป
เป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั้นเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ใน
การฝึกซ้อมทัพเรือ ชมระเบียงที่ยาวที่สุดในโลกกว่า 700 เมตร
และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ
นาท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปปิง้ ที่ใหม่ ที่วัยรุน่ นิยมเดินใน
ยามค่าคืนและจุดน่าสนใจที่สุดของ สถานที่แห่งนี้ก็คือ จอ LCD `
ที่ยาวที่สุดในโลกบนหัวตลาดทางเดิน ถนน ช้อปปิง้ เมื่อดูในยามค่าคืนจะมีความรู้สึกถึงความอลังการ และ
ความแปลกใหม่
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร สุกี้เห็ดเพื่อสุขภำพ น้ำ ุปไก่ดำ เนื้อแพะ เนื้อหมู เนื้อไก่ เห็ดป่ำ ผัก บะหมี่หยก
RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่1สิงหำคม2558 (5)
เช้ำ

กลำงวัน

ค่ำ

กำแพงเมืองจีนด่ำนจียงกวน-สุสำน 13 กษัตริย์ - ถนนโบรำณเฉียนเหมิน

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน จียงกวน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ่ง 90 กม. ชมชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องชาวปั ก กิ่ ง และสองข้ า งทางที่ อุ ด ม
สมบูรณ์บนที่ราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟ
ทรานไซบี เ รี ย ที่ ย าวที่ สุ ด ในโลก สั ม ผั ส กั บ ความ
มโหฬารและความยิ่งใหญ่ของกาแพงมรดกโลกที่สร้าง
ด้ ว ยเลื อ ดเนื้ อ และชี วิ ต ของผู้ ค นนั บ ล้ า นในสมั ย
จักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งยังคงครองความยิ่งใหญ่จน
ปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สถานที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกาแพงเมืองจีนอย่างถึง จุดสูงสุด และพร้อมกับวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความ
ยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมปร ะ
เทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกาแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวกาแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่า
ถ้านาวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกาแพงแห่งนี้มาสร้างกาแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย ปลำทอด 1 ตัว ปลำรำด อสสำมรส เป็ดรมควัน ไก่บ้ำนปรุง
สมุนไพร ขำหมูน้ำแดง หมูกระบอกไม้ไผ่ ผัดเห็ดรวมมิตร ผัดผักตำมฤดูกำล ปุ เปรี้ยวหวำน เกียวปักกิ่ง
หลังจากนั้นชม สุสำน 13 กษัตริย์ ของราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ทางเหนือ
ของปักกิ่ง ห่างจากปักกิ่ง 65 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร
แถบหุบเขาเทียนโส้วซาน ที่เป็นลักษณะเกือกม้า ประกอบด้วยซุ้ม
ประตูสุสาน ทางเทวดา สิ่งปลูกสร้างเป็นเก๋ง ตาหนัก ซุ้มป้ายวิญญาณ
บนพื้ น และหลุ ม ฝั ง พระศพใต้ ดิ น เรี ย งรายตามไหล่ เ ขากระจาย
ออกไป 13 แห่ง สุสาน 13 กษัตริย์เป็นที่ฝังพระบรมศพของ
จักรพรรดิ์จีน 13 รัชกาล ในสมัยราชวงศ์หมิง นาท่านเข้าชมวังใต้ดิน
ติ้งหลิง ที่เก็บพระบรมศพและสมบัติอันล้าค่าของจักรพรรดิ์ว่านลี่
และมเหสีทั้ง 2 พระองค์ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 6 ปี เดินเล่น
ณ ถนนโบรำณเฉียนเหมิน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง
ราชวงศ์สุดท้า ยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจาลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิ ง บริ เวณสองฝั่งถนน มีทั้ง
ภัตตาคาร ร้านค้าจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรบริกำรท่ำนด้วย เมนูเป็ดปักกิ่ง ณ ร้ำนเศรษฐีชำวบ้ำนออเดิร์ฟ 4 อย่ำง ุปหอยงวงช้ำง
ต้อนรับแขก กุ้งใหญ่ทอดรูปหำงนกยูง ผัดเอนหอยใหญ่ ผัดไก่เสฉวน ี่โครงหมูอบประจำร้ำน คะน้ำผัดเนื้อหอยทะเล
ผัดรวมเพื่อสุขภำพ หมูทอดสูตรเฉพำะร้ำน และเป็ด

ที่พัก

RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่2สิงหำคม2558 (6)

วัดลำมะ – ตลำดรัสเ ีย – กรุงเทพฯ

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วัดลำมะ หรือ “ ยงเหอกง ” ศาสนสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมที่สุดใน
ปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตาหนักที่ประทับของ
จักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองค์ชาย4 ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ
เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็น
ต้นมา ที่นไี่ ด้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และ
ศิลปะแบบ ธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูง
ถึง23เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จนั ทน์เพียงชิน้ เดียว
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ ว่านฟู่เก๋อ ”
กลำงวัน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย เมนูบุฟเฟต์
อินเตอร์ Golden Jaguar ให้ทำ่ นได้ทำนอำหำรหลำกหลำยสไตล์หลำยชนิดได้อย่ำงสำรำญ
นาท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเ ีย ซึ่งชื่อ “ตลำดรัสเ ีย” มีที่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเข้า
มาหาซื้อสินค้ากันที่นี่มากเพื่อนาไปขายทากาไรที่รัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น
เตรียมตัวเดินทำงสู่ สนำมบิน ...
17.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 615
21.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...
หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน หรือ อัตรำ
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นสำคัญ

ลีลา....ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี...ฮอลิเดย์

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

ลูกค้ำปกติ
42,900.41,900.40,900.39,900.9,000.14,000.-

สมำชิกบัตรหลัก
40,900.39,900.38,900.37,900.9,000.14,000.-

สมำชิกบัตรเสริม

41,900.40,900.39,900.38,900.9,000.14,000.-

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผู้เดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

สมำชิกบัตรหลัก
409
399
389
379
90
289

สมำชิกบัตรเสริม
409
399
389
379
90
289

อัตรำนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าบริการวีซ่าจีน
 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
 “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000.- บำท
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟก ใ์ บนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18 ( เอ็กเชน ทาวเวอร์ )
 เลขที่ 639-1-00265-5
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย สาขาอาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ( อโศก )
 เลขที่ 980-1-75520-2
 “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทำงบริษทั ฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลัก ลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่ อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของ
ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดิน ทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่
มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรื อ
ชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไ ม่
รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด
ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า
ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก การโจรกรรม
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นั่งได้
เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สาย
การบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

