
 

 

                                            

 
 

 
 
 

 

 
โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน ที่ทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจรงิ 
ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่านไม่ว่าจะ 

ความสุข ในความทรงจ ากบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษ ก าแพงเมืองจนี(นัง่กระเชา้) พระราชวงัช่ือดงั 
สวนเป๋ยไห่ สุสาน 13 กษตัรยิ ์ชอ้ปป้ิงยา่นดงั พระราชวงัฤดูรอ้น และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

ความสุขในการบรกิาร สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน 
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

ก าหนดการเดินทาง       22 - 26 ต.ค *  /  13 - 17 พ.ย  2557 
วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง (สาธารณรฐัประชาชนจนี) –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน   

  ไทย  แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัท ลีลาวดีฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 
10.15 น. ออกเดินทางสู่  กรุงปักก่ิง สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 614 
16.30 น. เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการ

ทางศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street)   สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุด

ของปักก่ิง เปิดใหเ้ท่ียวชมเมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อรบันักท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีเขา้ร่วมพิธีแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก  2008 

หลงัจากรฐับาลปักก่ิงไดปิ้ดปรบัปรุงบรูณะ และก่อสรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมยัราชวงศชิ์ง  ราชวงศสุ์ดทา้ย

ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง  โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ  สมยัราชวงศชิ์ง  บริเวณสองฝัง่ถนน  มีทั้งภตัตาคาร  รา้นคา้

จาํหน่ายสินคา้พื้ นเมืองและสินคา้ของท่ีระลึกในรปูแบบของปักก่ิง 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ออเดิรฟ์ 4 อยา่ง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก  ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๋ิว  กุง้

ใหญ่ทอดรูปหางนกยงู  ผดัเอนหอยใหญ ่ ผดัไก่เสฉวน  ซ่ีโครงหมูอบประจ  ารา้น  คะนา้ผดัเน้ือหอยทะเล  ผดัรวมเพ่ือ
สุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรดน ้าเช่ือม  ขา้วผดัหยางโจว  เป็ดปักก่ิง 

 
 
 



 

ที่พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL ( HOTEL CONFIRMED ) 
 

 
 
 
 
 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) จตัรุสัเทียนอนัเหมิน –พระราชวงักูก้ง–หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักก่ิง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม จตัรุสัเทียนอนัเหมิน  ซ่ึงจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็นศนูยก์ลางของกรุงปักก่ิง สถานท่ีจดัพิธีฉลองเน่ืองใน

โอกาส วนัสาํคญัต่างๆ ถ่ายรปูคู่กบัอนุสาวรียว์ีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึกท่าน

ประธานเหมาเจ๋อตุง จากน้ันนําท่านสู่ พระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักูก้ง” หรือ 
THE FORBIDDEN CITY สรา้งขึ้ นในค.ศ.1406  ในสมยัจกัรพรรดิ หยงเล่อ มี

ตาํหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง เป็นท่ีประทบัและว่าราชการของจกัรพรรดิ 24 

พระองค ์ในราชวงศห์มิงและราชวงศชิ์งชมโบราณสถานและส่ิงก่อสรา้งอนัทรงคุณค่า

ทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง  นําท่านนัง่สามลอ้ชม  “ หูถง้ ” ซ่ึงแปลว่า  ตรอก 

ซอย  หมายถึงยา่นท่ีอยูอ่าศยัแบบดั้งเดิมของชาวปักก่ิงท่ีมีมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์

หยวน บา้นอิฐชั้นเดียวมุงดว้ยกระเบ้ืองสีเทาตั้งรียงชิดกนัตามตรอกซอย  ท่ีตดัพาด

พนักนัตามแนวด่ิงและแนวนอนเป็นตารางส่ีเหล่ียม  ชาวหถูงใชชี้วิตแบบดั้งเดิม  

ประกอบกิจกรรมประจาํวนัอยา่งง่ายๆ และเปิดเผยนําท่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย กุง้มงักรอบบะหม่ี  
 ออเดิรฟ์รวมมิตรเตจ้ิว๋  ปลากุย้หยน่ึูงซีอ๋ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้  
 เป่าฮือสดอบเนย กุง้ทอดกระเทียม  ซ่ีโครงหมูอูซี๋  หมูสามชั้นอบผดัดองเตจ้ิว๋  

ผดัผกัตามฤดกูาล ซุปกระเพาะหมูตุน๋เยือ่ไผ่ 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักก่ิง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 

๒๗๓ เฮกตา้ร์  เป็นสถานซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศ์  หมิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ี

บวงสรวงเทพยดา  ในระยะยา่งเขา้ฤดหูนาวถึงเดือนอา้ยตามจนัทรคติทุกปี  พระ

จกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อใหก้ารเก็บเก่ียวไดผ้ลอุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยัราชวงศ ์  

ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน ประกอบดว้ยตาํหนักฉีเหนียนเต้ียน ลานหยวนชิว และตาํหนักหวงฉงอี่ ซึ่งตาํหนักน้ีลอ้มรอบ

ดว้ยกาํแพงเต้ีย ๆ กาํแพงน้ีสรา้งถูกตอ้งตามหลกัวิชาว่าดว้ยเสียง  จึงสะทอ้นเสียงไดจ้นเป็นท่ีเล่ืองลือ เม่ือสองคนยนือยูท่ี่

กาํแพงคนละฟาก คนหน่ึงพดูใส่กาํแพงเบา ๆ อีกคนหน่ึงเอาหแูนบกบักาํแพง ก็จะไดย้นิเสียงพดูจากฝ่ายตรงกนัขา้ม 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู ปลากระพงน่ึงซีอ๋ิว   ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม ไก่ทอดกรอบ  ผดัเห็ด

รวม หมูผดัพริก หมูพะโลต้งปอ  เป็ดทอดหูเป่ย  ผดัผกัดามฤดกูาล  กระดกูหมูตุน๋รากบวั 
จากน้ันนําท่านชม โชวก์ายกรรมปักก่ิง พกัเหน่ือยหลงัจากนัง่เคร่ืองมาหลายชม ชมความหศัจรรยข์องชาวจีนท่ีมีช่ือเสียงดา้น

การแสดงกายกรรมใหพ้วกท่านไดป้ระทบัใจ 
 
 



 

ที่พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL ( HOTEL CONFIRMED ) 
 

 
 
 
 
 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3) สวนเป๋ยไห่ - ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก -ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ –  
                                       พระราชวงัฤดูรอ้น - The Palace 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม สวนสาธารณะเป๋ยไห่ เป็นสวนสาธารณะซ่ึงมีประวติัความเป็นมากว่าพนัปี เพราะในอดีตน้ันเคยเป็นอุทยานหลวง

ท่ีต่อเน่ืองกนัมานาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศเ์หลียว  ผ่านราชวงศจ์ิ๋น  ราชวงศห์ยวน  ราชวงศห์มิง  มาจนทา้ยสุดถึงช่วงแห่งการ

การส้ินสุดลงของราชวงศชิ์ง  แวะชมและถ่ายรปูหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครงันก สนามกีฬาโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวสวิสเซอรแ์ลนด์  Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดงัของโลก  “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเ้อื้ ออาํนวยต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  ในสนามจุได้  91 ,000 ท่ีนัง่  ใชจ้ดัพิธีเปิด -ปิดการแขง่ขนั

โอลิมปิก  2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั  ”รงันก”ท่ีมีโครงตาขา่ย

เหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารท่ีทาํดว้ยวสัดุโปร่งใส  อฒัจนัทร์

มีลกัษณะรปูทรงชามสีแดง  ดคูลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน  ซ่ึงให้

กล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก  ผ่านชมสระว่ายน้ําแห่งชาติ  สระว่ายน้ํา

แห่งชาติ สรา้งขึ้ นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน้ําส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” 

ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง  เน้น

ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน้ําท่ีสุด  และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวิจยัของนักฟิสิกสจ์าก  Dublin’s Trinity College ท่ีทาํ

ใหก้าํแพงอาคารดเูหมือนฟองน้ําท่ีเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวได ้

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู หมูหนั ปลากระพงเดี่ยวน่ึงซีอ๋ิว   กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ) 

หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ยา่งฮ่องกง คอหมูยา่งมาเกา๊ เป็ดกวางตุง้ ผดัปลาหมึกรวมมิตร  
จากน้ันนําท่านชม ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ (นวดฝ่าเทา้)  ฟังการบรรยายแพทยแ์ผนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่โบราณและการ

ส่งเสริมใชส้มุนไพรท่ีมีมานานนับพนัปีของจีน นําท่านเดินทางสู่   

พระราชวงัฤดรูอ้น  หรือ “อ้ี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพื่อพลานามยั

อนัผสมกลมกลืนกนัไดด้ว้ยดี  สรา้งขึ้ นประมาณ  800 ปี ในสมยัราชวงศ์

จิ๋น แต่ผูท่ี้ทาํใหส่ิ้งก่อสรา้งน้ีสวยงามเป็นท่ีเล่ืองลือ  คือพระนางซสีูไทเฮา

แห่งราชวงศชิ์ง  ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง  ซ่ึงเกิดจาก

แรงงานคนขดุขึ้ นมา  แลว้เอาดินท่ีขดุพนูขึ้ นไปเป็นเนินเขาขา้งทะเลสาบ

น้ันเอง  ผูส้รา้งคือฮ่องเตเ้ฉียนหลงใชใ้นการฝึกซอ้มทพัเรือ  ชมระเบียงท่ี

ยาวท่ีสุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ นโดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดเพ่ือสุขภาพ เน้ือแพะ เห็ด ผกัสดตามฤดกูาล เป็นตน้ 
 
 



 

นําท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหม่ ท่ีวยัรุ่นนิยมเดินในยามคํา่คืนและจุดน่าสนใจท่ีสุดของ สถานท่ีแห่งน้ีก็คือ 
 จอ LCD `ท่ียาวท่ีสุดในโลกบนหวัตลาดทางเดิน ถนน ชอ้ปป้ิงเมื่อดใูนยามคํา่คืนจะมีความรูสึ้กถึงความอลงัการ และ 
ความแปลกใหม่ 

ที่พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL ( HOTEL CONFIRMED ) 
 

 
 
 
 
 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง   (4)         ก าแพงเมืองจนีด่านจหียง่กวน - สุสาน 13 กษตัริย ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  ก าแพงเมืองจนี  ด่านจหียง่กวน  ชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวปักก่ิงและสองขา้งทางท่ีอุดมสมบรูณบ์นท่ี

ราบสงูมองโกล และผ่านเสน้ทางรถไฟทรานไซบีเรียท่ียาวท่ีสุดในโลก สมัผสั

กบัความมโหฬารและความยิง่ใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกท่ีสรา้งดว้ยเลือด

เน้ือและชีวิตของผูค้นนับลา้นในสมยัจกัรพรรด์ิฉินซีฮ่องเต ้ซ่ึงยงัคงครอง

ความยิง่ใหญ่จนปัจจุบนั เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก  สถานท่ีแห่งน้ี

ท่านจะไดส้มัผสักาํแพงเมืองจีนอยา่งถึงจุดสงูสุด  และพรอ้มกบัวิวทิวทศัน์ท่ี

สวยงามท่านจะไดเ้ห็นส่ิงมหศัจรรยห์น่ึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ท่ีสรา้งขึ้ น

ดว้ยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.ก่อสรา้งขึ้ นครั้ง

แรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เม่ือจกัรพรรด์ิจิ๋นซี ผูร้วบรวมประเทศจีนใหเ้ป็นปึกแผ่นไดค้รองแผ่นดิน 
จึงสัง่ใหเ้ช่ือมกาํแพงเมืองต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตวักาํแพงสงู 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่า ถา้นําวสัดุท่ีใชก้่อสรา้งกาํแพงแห่งน้ีมา

สรา้งกาํแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู ปลากระพงน่ึงซีอ๋ิว  ขาหมูน ้าแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เน้ือเป็ดผดั

เห็ดป่า หมอ้ไฟเห็ดหูหนูด า ลกูช้ินหมูไฟแดง ผดัคะนา้ ซุปเห็ดรวมมิตร 
 นําท่านชม สุสาน 13 กษตัริย  ์ของราชวงศห์มิงตั้งอยูท่างเหนือ

ของปักก่ิง  ห่างจากปักก่ิง  65 กิโลเมตร  มีเน้ือท่ี  40 ตาราง

กิโลเมตร  แถบหุบเขาเทียนโสว้ซาน  ท่ีเป็นลกัษณะเกือกมา้  

ประกอบดว้ยซุม้ประตสุูสาน  ทางเทวดา  ส่ิงปลกูสรา้งเป็นเก๋ง  

ตาํหนัก  ซุม้ป้ายวิญญาณบนพื้ นและหลุมฝังพระศพใตดิ้น  เรียง

รายตามไหล่เขากระจายออกไป  13 แห่ง สุสาน 13 กษัตริยเ์ป็นท่ี

ฝังพระบรมศพของจกัรพรรด์ิจีน  13 รชักาล ในสมยัราชวงศห์มิง  

นําท่านเขา้ชมวงัใตดิ้นต้ิงหลิง ท่ีเก็บพระบรมศพและสมบติัอนัลํ้าค่าของจกัรพรรด์ิว่านล่ีและมเหสีทั้ง 2 พระองค ์ใชเ้วลาในการ

ก่อสรา้งนานถึง  6 ปี จากน้ันนําท่านชม  ยาบวัหิมะท่ีสรรพคุณในการแกแ้ผลไฟไหมน้ํ้ารอ้นลวกเป็นท่ีพิสจูน์สรรพคุณมาแลว้

หลายๆ เหตุการณท่ี์เกิดไฟไหมแ้ลว้มีแผลไฟไหมร่้างกายสามารถใชย้าน้ีทาลดอาการพองหรือแสบรอ้นได ้ 
 



 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ปลาตาเดี่ยว กุง้สองรส หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ยา่งฮ่องกง คอหมูยา่งมาเกา๊ 
  เป็ดกวางตุง้ หมัน่โถวจิ้ มนมขน้ เป็นตน้  
ที่พกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL ( HOTEL CONFIRMED ) 
 

 
 
 
 
 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   (5)         วดัลามะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านชม พระราชวงัหยงเหอกง  ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัขององคช์ายส่ีในสมยัราชวงคชิ์งต่อมาไดย้กใหเ้ป็น วดัลามะ  ชม

พระพุทธรปูยนืซ่ึงทาํดว้ยไมจ้นัทรต์น้เดียว ซึ่งมีความสงูถึง 26 เมต รเสน้ผ่า  

ศนูยก์ลาง 8 เมตร เป็นพระยนืไมท่ี้สงูท่ีสุดในโลก  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นดว้ย  เมนูบุฟเฟตอิ์นเตอร ์

Golden Jaguar ใหท้า่นไดท้านอาหารหลากหลายสไตลห์ลายฃนิดไดอ้ยา่ง
ส าราญ  
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซ่ึงช่ือ “ตลาดรสัเซีย” มีท่ีมาจากตอนท่ีสหภาพโซ

เวียตล่มสลายใหม่ๆ  คนรสัเซียจะเดินทางเขา้มาหาซ้ือสินคา้กนัท่ีน่ีมากเพื่อนําไป

ขายทาํกาํไรท่ีรสัเซียอีกที แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูบ่นถนนยาวกว่า 400 เมตร ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาทิ 

หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช่ เป็นตน้ 
17.05 น. อ อกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 615 

21.20 น. เ ดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ...   

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน 
        หรอื อตัราแลกเปล่ียน  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

 

                   ลีลา....ที่เป็นตัวคณุ
ลีลาวด.ี..ฮอลิเดย์ 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ       22 - 26 ตลุาคม  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 

     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 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

479 

469 

459 

449 

140 

349 

479 

469 

459 

449 

140 

349 

 

อตัราค่าบริการ       13 - 17 พฤศจกิายน  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 

     48,900.- 

47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

    46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

43,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

   47,900.- 

46,900.- 

45,900.- 

44,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

 
คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

469 

459 

449 

439 

140 

339 

469 

459 

449 

439 

140 

339 



 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลับ (ตัว๋กรุป๊) โดยสายการบนิที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมที่พัก 4 คนื (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่ม,ี  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตตุลอดการเดนิทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตใุนวงเงิน 300,000 บาท 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

 ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน  

 “การจอง” กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000.- บาท  

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขท่ี  718 - 1 - 04603 - 6 

                บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง 

 

การยกเลิก :    

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือ

ความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่การท่องเที่ยว 

 



 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุ

ร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มเีดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะ

ส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่

น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ  

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ

ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุลส่วนตวัของ

ท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้

เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด ๆ ที่

ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือ

ชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยว

ดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  

ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก

เดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุาํเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ , การ

นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอล

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

 



 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคนืเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุ

ล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม และ/

หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้

ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่งที่นั่งได้

เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สาย

การบนิจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไปท่องเที่ยว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


