
    

 

                                           

 

 

    

    

    

 

 

โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทุกท่าน ที�ทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง    
ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานที�ท่านพึงพอใจ    

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้านไม่ว่าจะ 
ความสุข ในความทรงจาํกบัทุกสถานที�ในช่วงเวลาพิเศษ กาํแพงเมืองจนี(นั �งกระเชา้) พระราชวงัชื�อดงั    

สวนเป๋ยไห่ สุสาน 13 กษตัริย ์ชอ้ปปิ3 งยา่นดงั พระราชวงัฤดรูอ้น และพระราชวงัตอ้งหา้ม 
ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจที�ท่านจะไดร้บั ที�ทางทีมงานเราตั3งใจมอบใหก้บัท่าน    

ลีลาที�เป็นตวัคณุ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์   
 

กาํหนดการเดินทาง  11-15 ก.ค , 9-13 / 21-25 ส.ค , 4-8 / 18-22 ก.ย , 22-26 ต.ค 2557* 
วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ ฯ – ปักกิ�ง (สาธารณรฐัประชาชนจีน) –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั"น 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน   
  ไทย แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที*จากบริษัท ลีลาวดีฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ�ง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที*ยวบนิที* TG 614 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ*ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการ

ทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากนั"นนําท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street)   สถานที*ท่องเที*ยวแห่งใหม่ล่าสุด
ของปักกิ*ง เปิดใหเ้ที*ยวชมเมื*อวนัที* 7 สิงหาคม 2551 เพื*อรบันักท่องเที*ยวจากทั *วโลกที*เขา้ร่วมพิธีแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 2008 
หลงัจากรฐับาลปักกิ*งไดปิ้ดปรบัปรุงบรูณะ และก่อสรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมยัราชวงศชิ์ง ราชวงศสุ์ดทา้ย
ก่อนการเปลี*ยนแปลงการปกครอง โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั*งถนน มีทั"งภตัตาคาร รา้นคา้
จาํหน่ายสินคา้พื" นเมอืงและสนิคา้ของที*ระลึกในรปูแบบของปักกิ*ง 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ออเดริฟ์ 4 อยา่ง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก  ปลากุย้หยนึู�งซีอิIว  กุง้
ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอนหอยใหญ ่ ผดัไก่เสฉวน  ซี�โครงหมูอบประจาํรา้น  คะนา้ผดัเนื3 อหอยทะเล  ผดัรวมเพื�อ
สุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรดนํ3าเชื�อม  ขา้วผดัหยางโจว  เป็ดปักกิ�ง 

 

 

 



    

ที�พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สองของการเดินทาง (2) จตัุรสัเทียนอนัเหมิน–พระราชวงักูก้ง–หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ�ง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ซึ*งจัตุรัสที*ใหญ่ที*สุดในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักกิ*ง สถานที*จัดพิธีฉลองเนื*องใน
โอกาส วนัสาํคญัต่างๆ ถ่ายรปูคู่กบัอนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม หอที*ระลึกท่าน
ประธานเหมาเจ๋อตุง จากนั"นนําท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักูก้ง” หรือ 

THE FORBIDDEN CITY สรา้งขึ" นในค.ศ.1406 ในสมัยจกัรพรรดิ หยงเล่อ มี
ตําหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นที*ประทับและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 
พระองค ์ในราชวงศห์มงิและราชวงศชิ์งชมโบราณสถานและสิ*งก่อสรา้งอนัทรงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์และการเมือง นําท่านนั �งสามลอ้ชม “ หูถง้ ” ซึ*งแปลว่า  ตรอก 
ซอย หมายถึงย่านที*อยู่อาศัยแบบดั"งเดิมของชาวปักกิ*งที*มีมาตั"งแต่สมัยราชวงศ์
หยวน บา้นอิฐชั"นเดียวมุงดว้ยกระเบื" องสีเทาตั"งรียงชิดกนัตามตรอกซอย ที*ตัดพาด
พันกันตามแนวดิ*งและแนวนอนเป็นตารางสี*เหลี*ยม ชาวหูถงใชชี้วิตแบบดั"งเดิม 
ประกอบกจิกรรมประจาํวนัอยา่งง่ายๆ และเปิดเผยนําท่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย กุง้มงักรอบบะหมี�  
 ออเดิรฟ์รวมมิตรเตจ้ิIว ปลากุย้หยูนึ�งซีอิIว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้  
 เป่าฮือสดอบเนย กุง้ทอดกระเทียม ซี�โครงหมูอู๋ซี หมูสามชั3นอบผัดดองเตจ้ิIว 

ผดัผกัตามฤดกูาล ซุปกระเพาะหมูตุน๋เยื�อไผ่ 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั"งอยู่ทางทิศใตข้องกรุงปักกิ*ง มีเนื" อที*ทั"งหมด 

๒๗๓ เฮกตา้ร์ เป็นสถานซึ*งจักรพรรดิแห่งราชวงศ ์ หมิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นที*
บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถึงเดือนอา้ยตามจันทรคติทุกปี พระ
จกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธบีวงสรวงที*นั *นเพื*อใหก้ารเก็บเกี*ยวไดผ้ลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึ*งในสมยัราชวงศ ์  
ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบดว้ยตําหนักฉีเหนียนเตี" ยน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอี* ซึ*งตําหนักนี" ลอ้มรอบ
ดว้ยกําแพงเตี" ย ๆ กําแพงนี" สรา้งถูกตอ้งตามหลักวิชาว่าดว้ยเสียง จึงสะทอ้นเสียงไดจ้นเป็นที*เลื*องลือ เมื*อสองคนยืนอยู่ที*
กาํแพงคนละฟาก คนหนึ*งพดูใส่กาํแพงเบา ๆ อกีคนหนึ*งเอาหแูนบกบักาํแพง ก็จะไดยิ้นเสียงพดูจากฝ่ายตรงกนัขา้ม 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ปลากระพงนึ�งซีอิIว  ซี�โครงหมูทอดกระเทียม ไก่ทอดกรอบ ผัดเห็ด
รวม หมูผดัพริก หมูพะโลต้งปอ  เป็ดทอดหูเป่ย  ผดัผกัดามฤดูกาล  กระดูกหมูตุน๋รากบวั 

จากนั"นนําท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิ�ง พกัเหนื*อยหลงัจากนั*งเครื*องมาหลายชม ชมความหศัจรรยข์องชาวจีนที*มีชื*อเสียงดา้น
การแสดงกายกรรมใหพ้วกท่านไดป้ระทบัใจ 

 

 



    

ที�พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง (3) สวนเป๋ยไห่ - ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก -ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ –  

                                       พระราชวงัฤดูรอ้น - The Palace 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม สวนสาธารณะเป๋ยไห่ เป็นสวนสาธารณะซึ*งมีประวติัความเป็นมากวา่พนัปี เพราะในอดีตนั"นเคยเป็นอทุยานหลวง
ที*ต่อเนื*องกนัมานาวนานตั"งแต่สมยัราชวงศเ์หลียว ผ่านราชวงศจ์ิLน ราชวงศห์ยวน ราชวงศห์มิง มาจนทา้ยสุดถึงช่วงแห่งการ
การสิ" นสุดลงของราชวงศชิ์ง  แวะชมและถา่ยรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครงันก สนามกีฬาโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื*อดงัของโลก “โคลอสเซี*ยม” พยายามใหเ้อื" ออาํนวยต่อ

สิ*งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที*นั *ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก”ที*มีโครงตาข่าย
เหล็กเหมือนกิ*งไม ้เพดานและผนังอาคารที*ทําดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์
มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ*งให้
กลิ*นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายนํ"าแห่งชาติ สระว่ายนํ"า

แหง่ชาติ สรา้งขึ" นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นนํ"าสี*เหลี*ยมขนาดใหญ่” 
ซึ*ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เน้น

ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื*อใหดู้เหมือนนํ"าที*สุด และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวิจยัของนักฟิสิกสจ์าก Dublin’s Trinity College ที*ทาํ
ใหก้าํแพงอาคารดเูหมือนฟองนํ"าที*เคลื*อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั *นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู หมูหนั ปลากระพงเดี�ยวนึ�งซีอิIว  กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ) 
หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ยา่งฮ่องกง คอหมูยา่งมาเกา๊ เป็ดกวางตุง้ ผดัปลาหมึกรวมมิตร  
จากนั"นนําท่านชม ศนูยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ(นวดฝ่าเทา้) ฟังการบรรยายแพทยแ์ผนโบราณที*มีมาตั"งแต่โบราณและการ
ส่งเสริมใช้สมุนไพรที*มีมานานนับพันปีของจีนนํา ท่านเ ดินทางสู่  
พระราชวงัฤดรูอ้น หรือ “อี3  เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพื*อพลานามยั
อนัผสมกลมกลืนกันไดด้ว้ยดี สรา้งขึ" นประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์
จิLน แต่ผูที้*ทําใหสิ้*งก่อสรา้งนี" สวยงามเป็นที*เลื*องลือ คือพระนางซูสีไทเฮา
แห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซึ*งเกิดจาก
แรงงานคนขุดขึ" นมา แลว้เอาดินที*ขุดพนูขึ" นไปเป็นเนินเขาขา้งทะเลสาบ
นั"นเอง ผูส้รา้งคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทัพเรือ ชมระเบียงที*
ยาวที*สุดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินออ่นที*สรา้งขึ" นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ 

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู สุกี3 เห็ดเพื�อสุขภาพ เนื3 อแพะ เห็ด ผกัสดตามฤดกูาล เป็นตน้ 

 

 



    

นําท่านสู ่THE PLACE แหล่งชอปปิ" งที*ใหม ่ที*วยัรุ่นนิยมเดินในยามคํ *าคืนและจุดน่าสนใจที*สุดของ สถานที*แหง่นี" ก็คอื 

 จอ LCD `ที*ยาวที*สุดในโลกบนหวัตลาดทางเดิน ถนน ชอปปิ" งเมื*อดใูนยามคํ *าคืนจะมีความรูสึ้กถงึความอลงัการ และ 

ความแปลกใหม่ 
ที�พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง   (4)         กาํแพงเมืองจนีด่านปาตา้หลิง(โดยกระเชา้)  - สุสาน 13 กษัตริย ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่กาํแพงเมืองจีน ด่านปาตา้หลิง โดยกระเชา้ ตั"งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ*ง 90 กม. 
ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ*งและสองขา้งทางที*อุดมสมบรูณ์บนที*ราบ
สงูมองโกล และผ่านเสน้ทางรถไฟทรานไซบีเรียที*ยาวที*สุดในโลก สมัผัสกบั
ความมโหฬารและความยิ*งใหญ่ของกําแพงมรดกโลกที*สรา้งดว้ยเลือดเนื" อ
และชีวิตของผูค้นนับลา้นในสมัยจักรพรรดิOฉินซีฮ่องเต ้ซึ*งยงัคงครองความ
ยิ*งใหญ่จนปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก สถานที*แห่งนี" ท่าน
จะไดส้ัมผัสกําแพงเมืองจีนอย่างถึงจุดสูงสุด และพรอ้มกับวิวทิวทัศน์ที*
สวยงามท่านจะไดเ้ห็นสิ*งมหศัจรรยห์นึ*งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที*สรา้งขึ" น
ดว้ยแรงงานของคนนับหมื*นคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสรา้งขึ" นครั"ง

แรกเมื*อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื*อจักรพรรดิOจิLนซี ผูร้วบรวมปร ะเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผ่นไดค้รอง
แผ่นดิน จึงสั *งใหเ้ชื*อมกาํแพงเมืองต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตวักาํแพงสงู 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร วา่กนัว่า ถา้นําวสัดุที*ใชก่้อสรา้งกาํแพง
แหง่นี" มาสรา้งกาํแพงที*มคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูปลากระพงนึ�งซีอิIว  ขาหมูนํ3าแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เนื3 อเป็ดผดั
เห็ดป่า หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดาํ ลกูชิ3 นหมูไฟแดง ผดัคะนา้ ซุปเห็ดรวมมิตร 

 นําท่านชม สุสาน 13 กษตัริย ์ของราชวงศ์หมิงตั"งอยูท่างเหนือ

ของปักกิ*ง ห่างจากปักกิ*ง 65 กิโลเมตร มีเนื" อที* 40 ตาราง
กิโลเมตร แถบหุบเขาเทียนโส้วซาน ที*เป็นลักษณะเกือกมา้ 
ประกอบดว้ยซุม้ประตูสุสาน ทางเทวดา สิ*งปลูกสรา้งเป็นเก๋ง 
ตําหนัก ซุม้ป้ายวิญญาณบนพื" นและหลุมฝังพระศพใตดิ้น เรียง
รายตามไหล่เขากระจายออกไป 13 แห่ง สุสาน 13 กษัตริยเ์ป็นที*

ฝังพระบรมศพของจกัรพรรดิOจีน 13 รัชกาล ในสมยัราชวงศ์หมิง 

นําท่านเขา้ชมวงัใตด้ินติ" งหลิง ที*เก็บพระบรมศพและสมบติัอนัลํ"าค่าของจกัรพรรดิOวา่นลี*และมเหสีทั"ง 2 พระองค ์ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้งนานถึง 6 ปี จากนั"นนําท่านชม ยาบวัหิมะที*สรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมนํ้"ารอ้นลวกเป็นที*พิสจูน์สรรพคุณมาแลว้
หลายๆ เหตุการณที์*เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้านี" ทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้ 

 



    

คํ �า บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร ปลาตาเดี�ยว กุง้สองรส หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไกย่า่งฮ่องกง คอหมูยา่งมาเกา๊ 

  เป็ดกวางตุง้ หมั �นโถวจิ3 มนมขน้ เป็นตน้ 

ที�พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง   (5)         วดัลามะ – ชอ้ปปิ3 งตลาดรสัเซีย - กรุงเทพฯ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวังหยงเหอกง ซึ*งเคยเป็นที*ประทับขององค์ชายสี*ในสมัยราชวงค์ชิงต่อมาไดย้กใหเ้ป็น วัดลามะ ชม
พระพุทธรูปยืนซึ*งทําด้วยไมจ้ันทร์ต้นเดียว ซึ*งมีความสูงถึง 26 เมตรเสน้ผ่า 
ศนูยก์ลาง 8 เมตร เป็นพระยนืไมที้*สงูที*สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟตอิ์นเตอร ์
Golden Jaguar ใหท้่านไดท้านอาหารหลากหลายสไตลห์ลายฃนิดไดอ้ย่าง
สาํราญ  
นําท่านเดินทางสู ่ตลาดรสัเซีย ซึ*งชื*อ “ตลาดรสัเซีย” มีที*มาจากตอนที*สหภาพโซ
เวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเขา้มาหาซื" อสินคา้กันที*นี*มากเพื*อนําไป
ขายทาํกาํไรที*รัสเซียอีกที แหล่งชอ้ปปิ" งที*อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ใหท่้านเลือกซื" อสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ 
หลุยสว์ติตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช่ เป็นตน้ 

17.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที*ยวบินที* TG 615 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ...   

 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
        หรือ อตัราแลกเปลี�ยน ทั3งนี3 โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั 

 

                   ลลีา....ที�เป็นตวัคุณ 

ลีลาวดี...ฮอลเิดย์ 
 

 

 

 



    

อตัราค่าบริการ  
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่1ทา่น) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... มีเตยีงเสรมิ ) 
เด็กอายุต ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ ่2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั Iวแลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

     49,900.- 

48,900.- 

47,900.- 

46,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

    47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

   48,900.- 

47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตํุ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม (ไดร้บัคะแนนเพิ�ม) 
มีตั&วแลว้ (ผูใ้หญ่)  

479 

469 

459 

449 

140 

349 

479 

469 

459 

449 

140 

349 

 

อตัรานี3 รวม 

� ค่าตั Lวเครื*องบินไป – กลบั (ตั Lวกรุป๊) โดยสายการบินที*ระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

� ค่าโรงแรมที*พกั 4 คืน (สองท่านต่อหนึ*งหอ้ง) 

� ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเที*ยว, ค่าเขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการที*ระบุ 

� ค่าอาหารและเครื*องดื*มตามรายการที*ไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที*มี,  
� มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที*คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

� ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเนื*องจากอุบติัเหตุในวงเงิน 

300,000 บาท 

 

อตัรานี3 ไม่รวม 

� ค่าทําหนังสือเดินทาง 

� ค่านํ"าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที*เกินกวา่สายการบินกาํหนด ( 20 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที*ระบุ เช่น ค่าเครื*องดื*มและค่าอาหารที*สั *งเพิ*มเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จา่ย 3% 

 

 

 



    

เงื�อนไขการชาํระเงิน  

� “การจอง” กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท  

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั *งจา่ยในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 ชื*อบญัชี  บริษทั ลลีาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที�  718 - 1 - 04603 - 6 

                บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที�  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจา่ยส่วนที�เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั"งหมดกอ่นการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง 

 

การยกเลิก :    

กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัทําการ มิฉะนั3น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิQในการคืนเงินมดัจาํ 

กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 วนัทําการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร 

กรณียกเลิกกอ่นการเดินทาง 14 วนัทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิQในการคืนเงินทั3งหมด 

 

หมายเหตแุละเงื�อนไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที*เคยเดินทางแลว้มีประวตัิความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที*รังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เชน่ ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื*มสรุาบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื*น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ 
ทั"งนี" เพื*อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOไมร่บัท่านผูเ้ดินทางที*มีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั"งนี" เพื*อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับท่านผูเ้ดินทางที*มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศอื*นเพื*อไปทํางาน หรือเพื*อการอื*นใดอันมิใช่การ

ท่องเที*ยว 
 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื*อหาขอ้สรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที*ตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทัวร์คณะ
ส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที*มีเด็กทารกอายุตํ *ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื*อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื*น 
ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที*เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง 

ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 



    

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที*จองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงนิมดัจาํภายในระยะเวลาที*กาํหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่าน
ต่อไปที*แจง้ชื*อรอไว ้ทั"งนี" เพื*อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื*น 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที*มีผูเ้ดินทางตํ *ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอื์*นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีที*ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการหกัเงนิค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที*ท่านขอเปลี*ยนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ*ม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื*นวซ่ีาและค่าเปลี*ยนชื*อตั Lวเครื*องบินเท่านั"น เวน้แต่ตั Lวเครื*องบินที*ไม่อนุญาตใหเ้ปลี*ยนชื*อหรือคืนตั Lว 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิOไมค่ืนคา่ธรรมเนียมการยื*นวซ่ีาในทุกกรณี หากมกีารยื*นวซ่ีาแลว้ 
 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบต่อการที*ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื*องมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาสิ*งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติส่อไปในทางเสื*อมเสีย รวมถึงการ
ที*มไิดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที*ยวบิน 
 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางที*ประสงคจ์ะซื" อตั Lวเครื*องบินภายในประเทศเพิ*มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือดําเนินการใด ๆ ที*
ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบก่อน เพื*อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรนั์"นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซื" อตั Lวหรือ
ชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทัวร์นั"น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่
รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ่้ายที*เกดิขึ" น 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที*ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที*ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี*ยนแปลงของโรงแรมที*พกั หรือการปรับเปลี*ยนรายการ
ท่องเที*ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิOขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วนั หาก
ท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีที*เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิO
ในการเปลี*ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั"งนี" เพื*อคาํนึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้าก
ที*สุด 
 

15. สถานที*ท่องเที*ยวที*ระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที*ท่องเที*ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามที*ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที*นั"น ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี*ยนรายการเพื*อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีที*มี
เหตุล่าชา้หรือเหตุอื*นใดเกิดขึ" นระหวา่งการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที*ท่องเที*ยวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัท
ฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไมค่ืนเงนิค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ" นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนื*องจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที*ยวเอง 
 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที*บริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
 



    

 
18. ตาํแหน่งที*นั *งบนเครื*องบินเป็นไปตามเงื*อนไขตั Lวเครื*องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งที*นั*ง

ไดเ้อง ทั"งนี" บริษทัฯ จะพยายามจดัที*นั *งใหแ้กท่่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ที*สุดภายใตล้กัษณะตาํแหน่งที*นั *งแบบหมู่คณะที*
สายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีที*ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางที*เชื*อมั *นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ*งประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเที*ยว
พกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวถีิชีวติตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที*ท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมัดจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 


