
 

 

                                            

 
 

 
 
 

 

 
โปรแกรมพิเศษส ำหรับทุกท่ำน ที่ทำงลีลำวดีพร้อมมอบให้จำกใจจริง 

ควำมสุข ในยำมนอน  โรงแรมในระดับมำตรฐำนที่ท่ำนพึงพอใจ 

ควำมสุข ในกำรกิน ร้ำนอำหำรทุกร้ำนเรำได้ใช้ควำมเป็นลีลำวดีคัดเลือกอำหำรรสชำติดีมำให้ท่ำนไม่ว่ำจะ 

ควำมสุข ในควำมทรงจ ำกับทุกสถำนที่ในช่วงเวลำพิเศษ ก ำแพงเมืองจีน พระรำชวังชื่อดัง 

ชอ้ปป้ิงย่ำนดัง เยือนจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระรำชวังฤดูร้อน และ พระรำชวังต้องห้ำม  

ควำมสุขในกำรบริกำร สุดประทับใจที่ท่ำนจะได้รับ ที่ทำงทีมงำนเรำตั้งใจมอบให้กับท่ำน 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์...ลีลำทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่   29กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2558 ** 

วันพุธที่29กรกฎำคม 2558  (1) กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง (สำธำรณรัฐประชำชนจีน)  

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน   

  ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ลีลาวดฮีอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย ์เท่ียวบินที่ TG 674 

 

วันพฤหัสบดีที่30กรกฎำคม2558  (2) ปักก่ิง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง -สวนเปยไห่ – กำยกรรม 

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปักก่ิงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่

อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักก่ิงเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะ

ท่ีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ท่ีเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาปักก่ิงถูกยกสถานะเป็นเมืองส าคัญระดับโลกเป็น

ศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศจีนในแต่ละปี มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้า

ท่องเท่ียว ศึกษาเป็นจ านวนมากประชาชนชาวปักก่ิง มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังได้รับอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากตะวันตกมากข้ึนด้วย   

 

 

 



 

เช้ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  บริกำรท่ำนด้วย โจ กไข่เยี่ยวม้ำ เกี ยว ่ำ ปอเปี๊ยะทอด  ำลำเปำ ฮะเก๋ำ ขนมจีบหมู 

ปลำท่องโก๋   ี่โครงหมูนึ่ง 

น าท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมนิ ซึ่งเปน็จัตุรัสท่ีใหญ่ที่สุดในโลกและเปน็ศนูย์กลางของกรุงปักก่ิง สถานท่ีจัดพิธีฉลองเนื่องใน

โอกาส วันส าคัญต่างๆ ถ่ายรปูคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั้นน าท่านสู ่

พระราชวังต้องห้าม “พระรำชวังกู้กง” หรือ THE FORBIDDEN CITY สร้างขึน้ใน

ค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีต าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เปน็ท่ี

ประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศห์มิงและราชวงศ์ชงิชม

โบราณสถานและสิง่ก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง  
กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ปลำตำเดี่ยวน่ึง ีอิ๋ว ก ุ้งสองรส หอยนำงรมอบ

วุ้นเส้นคนละ 1 ตัว ไก่ย่ำงฮ่องกง คอหมูย่ำงมำเก ำ  เป็ดกวำงตุ้ง ผัดปลำหมกึรวม

มิตร ผักกำดขำวอบวุ้นเส้น  ปุ ีฟู้ด หมั่นโถวจิม่นมข้น 

น าท่านชม สวนสำธำรณะเปยไห ่เป็นสวนสาธารณะซึ่งมีประวัติความเป็นมากว่าพันปี 

เพราะในอดีตนั้นเคยเป็นอุทยานหลวงท่ีต่อเนื่องกันมานาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์

เหลียว ผ่านราชวงศ์จิ๋น ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง มาจนท้ายสุดถึงช่วงแห่งการการ

สิ้นสุดลงของราชวงศ์ชิง   

ค่ ำ  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร กุ้งมงักรอบบะหมี่ ออเดิรฟ์ รวมมิตรแต้จิ๋ว 

ปลำกุ้ยน่ึง ีอิ ว หอยเชลล์อบวุ้นเส้น เป่ำฮือสดอบเนย กุ้งทอดกระเทียม  ี่โครงหมู

สำมชั้นอบผัดดองแต้จิ๋ว ผัดผักตำมฤดกูำล  ุปกระเพำะหมูตุ๋นเยื่อไผ่ 
น าท่านชม ความตระการตา ของ คณะกำยกรรมปักกิง่ ท่ีมีชื่อเสยีงโด่งดงั เพลิดเพลนิ

กับการแสดงที่หลากหลาย ที่อ่อนช้อย งดงาม และตื่นตาตืน่ใจ การแสดงแต่ละชุดจะ

แสดงถึงท่วงท่าที่อ่อนช้อยและความแข็งแรงของนักแสดง จงึสามารถดึงดูดความสนใจ

ของนักท่องเท่ียวได้เปน็อย่างดี ถอืเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ห้ามพลาดชมเม่ือมาปักก่ิง  

 ที่พัก   RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันศุกร์ที่31กรกฎำคม2558 (3)  หอฟ้ำเทียนถำน -ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก – ศูนย์วิจัยแพทย์ – พระรำชวังฤดูร้อน –      

         ช้อปป้ิง The Place 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม หอฟ้ำเทียนถำน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลาง

กว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้าง

ถึง 14 ปี ท่ีนี่เคยถูกใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ   เพื่อคุ้มครอง

เหล่าปวงประชาชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธ์ุธัญญาหาร ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนก



 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” 

พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ท่ีนั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะ

ภายนอกคล้ายกับ ”รังนก”ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้ เพดานและผนังอาคารท่ีท าด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะ

รูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่น

อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ าแห่งชาติ สระว่ายน้ า

แห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ าสี่เหลี่ยมขนาด

ใหญ่” ซึ่ง PTW  and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนท า

เป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ าท่ีสุด 

และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity 

College ท่ีท าให้ก าแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ าท่ีเคลื่อนไหวอยู่

ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ปลำ ุนหยูนึ่งเต้ำ ี่ ปลำเหลืองทอดน้ ำพริก ห่ำนย่ำงฮอ่งกง ไก่ทอดป้ำยทอง 

ปูอบวุ้นเส้น หม้อดินเต้ำหู้รวม ีฟู้ด ผัดเห็ดรวม ผัดคะน้ำไฟแดง  ุปประจ ำวันกวำงตุ้ง 

จากนั้นน าท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ(นวดฝ่ำเท้ำ) ฟังการบรรยายแพทย์แผนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่โบราณและการ

ส่งเสริมใช้สมุนไพรท่ีมีมานานนับพันปีของจีนน าท่านเดินทางสู่   พระรำชวังฤดูร้อน หรือ“อ้ี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพื่อ

พลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึ้นประมาณ 800 ปี 

ในสมัยราชวงศ์จิ๋น แต่ผู้ท่ีท าให้สิ่งก่อสร้างนี้สวยงามเป็นท่ีเลื่องลือ 

คือพระนางซูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบ

คุนหมิง ซึ่งเกิดจากแรงงานคนขุดข้ึนมา แล้วเอาดินท่ีขุดพูนขึ้นไป

เป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั้นเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ใน

การฝึกซ้อมทัพเรือ ชมระเบียงท่ียาวท่ีสุดในโลกกว่า 700 เมตร 

และเรือหินอ่อนท่ีสร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ 
น าท่านสู ่THE PLACE แหล่งชอปปิง้ท่ีใหม่ ที่วัยรุน่นิยมเดนิใน

ยามค่ าคืนและจุดนา่สนใจที่สุดของ สถานที่แห่งนี้ก็คือ จอ LCD `

ท่ียาวที่สุดในโลกบนหวัตลาดทางเดนิ ถนน ช้อปปิง้เม่ือดูในยามค่ าคืนจะมีความรู้สึกถึงความอลังการ และ 

ความแปลกใหม่ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร สุกี้เหด็เพื่อสุขภำพ น้ ำ ุปไก่ด ำ  เนื้อแพะ เนื้อหมู เนื้อไก่ เหด็ป่ำ ผัก บะหมี่หยก 

 ที่พัก   RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

 
 
 



 

วันเสำร์ที่1สิงหำคม2558   (5)         ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจียงกวน-สุสำน 13 กษัตริย์ - ถนนโบรำณเฉียนเหมิน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
เดินทางสู่  ก ำแพงเมืองจีน จียงกวน ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักก่ิง 90 กม. ชมชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวปักก่ิงและสองข้างทางท่ีอุดม

สมบูรณ์บนท่ีราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟ 

ทรานไซบีเรีย ท่ียาว ท่ีสุดในโลก สัมผัสกับความ

มโหฬารและความย่ิงใหญ่ของก าแพงมรดกโลกท่ีสร้าง

ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัย

จักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งยังคงครองความยิ่งใหญ่จน

ปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สถานท่ีแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสก าแพงเมืองจีนอย่างถึงจุดสูงสุด และพร้อมกับวิว

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหม่ืนคน มีความ

ยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เม่ือจักรพรรด์ิจิ๋นซี ผู้รวบรวมปร ะ

เทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมก าแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวก าแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากันว่า 

ถ้าน าวัสดุท่ีใช้ก่อสร้างก าแพงแห่งนี้มาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำทอด 1 ตัว  ปลำรำด อสสำมรส  เป็ดรมควัน  ไก่บ้ำนปรุง

สมุนไพร ขำหมูน้ ำแดง หมูกระบอกไม้ไผ่  ผัดเห็ดรวมมิตร ผดัผักตำมฤดกูำล  ปุเปร้ียวหวำน เกี ยวปักกิ่ง 

หลังจากนั้นชม สุสำน 13 กษัตริย์ ของราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ทางเหนือ

ของปักก่ิง ห่างจากปักก่ิง 65 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 40 ตารางกิโลเมตร 

แถบหุบเขาเทียนโส้วซาน ท่ีเป็นลักษณะเกือกม้า ประกอบด้วยซุ้ม

ประตูสุสาน ทางเทวดา สิ่งปลูกสร้างเป็นเก๋ง ต าหนัก ซุ้มป้ายวิญญาณ

บนพื้นและหลุมฝังพระศพใต้ดิน เรียงรายตามไหล่เขากระจาย

ออกไป 13 แห่ง สุสาน 13 กษัตริย์เป็นท่ีฝังพระบรมศพของ

จักรพรรด์ิจีน 13 รัชกาล ในสมัยราชวงศ์หมิง น าท่านเข้าชมวังใต้ดิน

ติ้งหลิง ท่ีเก็บพระบรมศพและสมบัติอันล้ าค่าของจักรพรรดิ์ว่านลี่

และมเหสีท้ัง 2 พระองค์ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 6 ปี เดินเล่น 

ณ  ถนนโบรำณเฉียนเหมิน สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักก่ิง เพื่อรับนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกท่ีเข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬา

โอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักก่ิงได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง 

ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีท้ัง

ภัตตาคาร ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของท่ีระลึกในรูปแบบของปักก่ิง  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรบริกำรทำ่นด้วย เมนูเป็ดปกักิ่ง ณ ร้ำนเศรษฐีชำวบ้ำนออเดิร์ฟ 4 อย่ำง ุปหอยงวงช้ำง

ต้อนรับแขก   กุ้งใหญ่ทอดรูปหำงนกยูง  ผัดเอนหอยใหญ่ ผัดไก่เสฉวน   ี่โครงหมอูบประจ ำร้ำน  คะน้ำผัดเนื้อหอยทะเล  

ผัดรวมเพื่อสุขภำพ หมูทอดสูตรเฉพำะร้ำน และเป็ด 

 

 
 
 
 
 
 



 

 ที่พัก   RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

 

วันอำทิตย์ที่2สิงหำคม2558   (6)        วัดลำมะ – ตลำดรัสเ ีย – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม วัดลำมะ หรือ “ ยงเหอกง ” ศาสนสถานท่ีมีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่างยอดเยี่ยมท่ีสุดใน

ปักก่ิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเปน็ต าหนักท่ีประทับของ

จักรพรรดิหย่งเจิน้ หรือองค์ชาย4 ผู้เปน็พระราชบิดาของจักรพรรดิ

เฉียนหลงแห่งราชวงศช์ิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็น

ต้นมา ที่นีไ่ด้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และ

ศิลปะแบบ ธิเบต นมัสการพระพทุธรูปอารยเมตไตรย์ท่ีงดงามและสูง

ถึง23เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จนัทน์เพียงชิน้เดียว 

ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหม่ืนสุข “ ว่านฟู่เก๋อ ” 

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย เมนูบุฟเฟต์

อินเตอร์ Golden Jaguar ให้ทำ่นได้ทำนอำหำรหลำกหลำยสไตล์หลำยชนิดได้อย่ำงส ำรำญ 
น าท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเ ีย ซึ่งชื่อ “ตลำดรัสเ ีย” มีท่ีมาจากตอนท่ีสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเข้า

มาหาซื้อสินค้ากันท่ีนี่มากเพื่อน าไปขายท าก าไรท่ีรัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิ้งท่ีอยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซื้อ

สินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น 

 เตรียมตัวเดินทำงสู่ สนำมบิน ... 

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ TG 615 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ...   

หมำยเหต:ุ  รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน หรือ อัตรำ

แลกเปลี่ยน ทั้งนี้โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของทำ่นเป็นส ำคญั 

 

                   ลีลา....ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี...ฮอลิเดย ์

 

 

 

 



 

อัตรำค่ำบริกำร  

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด 

      42,900.- 

41,900.- 

40,900.- 

39,900.- 

9,000.- 

14,000.- 

     40,900.- 

39,900.- 

38,900.- 

37,900.- 

9,000.- 

14,000.- 

    41,900.- 

40,900.- 

39,900.- 

38,900.- 

9,000.- 

14,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต่ ำกวำ่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

409 

399 

389 

379 

90 

289 

409 

399 

389 

379 

90 

289 

 

อัตรำนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมท่ีพัก 4 คนื (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท่ีมี, ค่าบริการวซี่าจีน 

 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดนิทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงนิ 300,000 บาท 

 

อัตรำนี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหีัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน  

 “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท  

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟก ใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

 

 ชื่อบญัช ี  บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั  บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18  ( เอ็กเชน ทาวเวอร์ ) 

 เลขที ่ 639-1-00265-5 

              บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด  บญัชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย   สาขาอาคารพ.ีเอส.ทาวเวอร์ ( อโศก )    

 เลขที ่ 980-1-75520-2 

  “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัก่อนเดนิทาง 

 

กำรยกเลิก :    

กรุณาแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษทัฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหกั 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ 

ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะ

ส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัท

ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์

คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 



 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของ

ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ี

มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือ

ช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไ ม่

รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว

ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด 

ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ

ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน

, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ

ล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้

ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้

เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สาย

การบินจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

 

20. เมื่อทำ่นจองทวัร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 


