
 

 

                                            

 
 

 
 
 

 

 
โปรแกรมพิเศษสําหรบัทุกท่าน ทีท่างลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานทีท่่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท่้านไม่ว่าจะ 

ความสุข ในความทรงจํากบัทุกสถานทีใ่นช่วงเวลาพิเศษ กําแพงเมืองจีน พระราชวงัช่ือดงั 

สวนเป๋ยไห่ สุสาน 13 กษตัริย ์ชอ้ปป้ิงย่านดงั พระราชวงัฤดูรอ้น และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่่านจะไดร้บั ทีท่างทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน 

ลีลาทีเ่ป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

กําหนดการเดินทาง      22-26 ต.ค * / 13-17 พ.ย 2557 

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ ฯ – ปักกิง่ (สาธารณรฐัประชาชนจีน) –  ถนนโบราณเฉียนเหมิน  

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ   

  ไทย  แอร์เวย์ โดยมเีจ้าหน้าที่จากบริษัท ลีลาวดฮีอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

10.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ TG 614 

16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิรงุปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและพิธกีารทาง

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาํท่านชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ( Qianmen Street)  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสดุของ

ปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7  สงิหาคม 2551 เพ่ือรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธแีข่งขนักฬีาโอลิมปิก 2008 

หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรงุบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมยัราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สดุท้ายก่อน

การเปล่ียนแปลงการปกครอง โดยจาํลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มทีั้งภัตตาคาร ร้านค้าจาํหน่าย

สนิค้าพ้ืนเมอืงและสนิค้าของที่ระลึกในรปูแบบของปักกิ่ง 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ออเดิรฟ์ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก  ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว  กุง้ใหญ่

ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอนหอยใหญ่  ผดัไก่เสฉวน  ซ่ีโครงหมูอบประจํารา้น  คะนา้ผดัเนื้ อหอยทะเล  ผดัรวมเพือ่สุขภาพ 

หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวั หรือ สบัปะรดนํ้ าเช่ือม  ขา้วผดัหยางโจว  เป็ดปักกิ่ง 

 

 

 

 



 

ท่ีพกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) จตุัรสัเทียนอนัเหมิน –พระราชวงักูก้ง–หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิง่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม จตุัรสัเทียนอนัเหมิน  ซึ่งจัตรัุสที่ใหญ่ที่สดุในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรงุปักกิ่ง สถานที่จัดพิธฉีลองเนื่องในโอกาส 

วันสาํคญัต่างๆ ถ่ายรปูคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมา

เจ๋อตงุ จากนั้นนาํท่านสู่ พระราชวังต้องห้าม “พระราชวงักูก้ง” หรือ THE FORBIDDEN 

CITY สร้างขึ้นในค.ศ.1406  ในสมยัจักรพรรด ิหยงเล่อ มตีาํหนักใหญ่เลก็รวม 9,999 

ห้อง เป็นที่ประทบัและว่าราชการของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ในราชวงศ์หมงิและราชวงศ์

ชิงชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัตศิาสตร์และการเมอืง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย กุง้มงักรอบบะหมี ่ 

 ออเดิรฟ์รวมมิตรเตจ๋ิ้ว ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๋ิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เป่าฮือสดอบเนย  

 ทอดกระเทียม ซ่ีโครงหมูอู๋ซี หมูสามชั้นอบผดัดองเตจ๋ิ้ว ผดัผกัตามฤดูกาล           

ซุปกระเพาะหมูตุ๋นเยือ่ไผ่ 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทศิใต้ของกรงุปักกิ่ง มเีนื้อที่ทั้งหมด ๒๗๓ 

เฮกต้าร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดแิห่งราชวงศ์ หมงิ และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพย

ดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถงึเดอืนอ้ายตามจันทรคตทุิกปี  พระจักรพรรดจิะเสดจ็ไป

ประกอบพระราชพิธบีวงสรวงที่นั่นเพ่ือให้การเกบ็เกี่ยวได้ผลอดุม หอบวงสรวงเทวดาฟ้า

ซึ่งในสมยัราชวงศ์   ภายในบริเวณหอฟ้าเทยีนถาน ประกอบด้วยตาํหนักฉีเหนียนเตี้ยน 

ลานหยวนชิว และตาํหนักหวงฉงอี่ ซึ่งตาํหนักนี้ ล้อมรอบด้วยกาํแพงเตี้ย ๆ กาํแพงนี้สร้าง

ถูกต้องตามหลักวิชาว่าด้วยเสยีง  จึงสะท้อนเสยีงได้จนเป็นที่เล่ืองลือ เมื่อสองคนยืนอยู่ที่

กาํแพงคนละฟาก คนหนึ่งพูดใส่กาํแพงเบา ๆ อกีคนหนึ่งเอาหูแนบกบักาํแพง กจ็ะได้ยิน

เสยีงพูดจากฝ่ายตรงกนัข้าม 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากระพงนึง่ซีอ๋ิว  ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม ไก่ทอดกรอบ ผดัเห็ดรวม 

หมูผดัพริก หมูพะโลต้งปอ  เป็ดทอดหูเป่ย  ผดัผกัดามฤดูกาล  กระดูกหมูตุ๋นรากบวั 

จากนั้นนาํท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิ่ง พักเหนื่อยหลังจากนั่งเคร่ืองมาหลายชม ชมความหัศจรรย์ของชาวจีนที่มชีื่อเสยีงด้านการ

แสดงกายกรรมให้พวกท่านได้ประทบัใจ 

ท่ีพกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  สวนเป๋ยไห่ - ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก -ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ –  

                                       พระราชวงัฤดูรอ้น - The Palace 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม สวนสาธารณะเป๋ยไห่  เป็นสวนสาธารณะซึ่งมปีระวัตคิวามเป็นมากว่าพันปี เพราะในอดตีนั้นเคยเป็นอทุยานหลวงที่

ต่อเนื่องกนัมานาวนานตั้งแต่สมยัราชวงศ์เหลียว ผ่านราชวงศ์จิน๋ ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมงิ มาจนท้ายสดุถงึช่วงแห่งการการ

สิ้นสดุลงของราชวงศ์ชิง  แวะชมและถ่ายรปูหน้าสนามกฬีาโอลิมปิครังนก สนามกฬีาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวิสเซอร์แลนด ์ Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชื่อดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออาํนวยต่อ

สิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91 ,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขนั

โอลิมปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคล้ายกบั ”รังนก”ที่มโีครงตาข่ายเหลก็

เหมอืนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทาํด้วยวัสดุโปร่งใส อฒัจันทร์มี

ลักษณะรปูทรงชามสแีดง ดูคล้ายกบัพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่น

อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํา้แห่งชาต ิสระว่ายนํา้แห่งชาต ิ

สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนนํา้สี่เหล่ียมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and 

Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทาํเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงาน

แสงอาทติย์เพ่ือให้ดูเหมอืนนํา้ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College ที่ทาํให้กาํแพง

อาคารดูเหมอืนฟองนํา้ที่เคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู หมูหนั ปลากระพงเด่ียวนึง่ซีอ๋ิว  กุง้สองรส (ลวก+อบเกลือ) หอย

นางรมอบวุน้เสน้ ไก่ย่างฮ่องกง คอหมูย่างมาเกา๊ เป็ดกวางตุง้ ผดัปลาหมึกรวมมิตร  

จากนั้นนาํท่านชม  ศูนยวิ์จยัแพทยแ์ผนโบราณ(นวดฝ่าเทา้)  ฟังการบรรยายแพทย์แผนโบราณที่มมีาตั้งแต่โบราณและการ

ส่งเสริมใช้สมุนไพรที่มมีานานนับพันปีของจีนนาํท่านเดนิทางสู่  พระราชวงั

ฤดูรอ้น หรือ  “อ้ี เหอ หยวน ”แปลว่าอทุยานเพ่ือพลานามยัอนัผสม

กลมกลืนกนัได้ด้วยด ีสร้างขึ้นประมาณ 800 ปี ในสมยัราชวงศ์จิน๋ แต่ผู้ที่

ทาํให้สิ่งก่อสร้างนี้สวยงามเป็นที่เล่ืองลือ คอืพระนางซสูไีทเฮาแห่งราชวงศ์

ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมงิ ซึ่งเกดิจากแรงงานคนขดุขึ้นมา 

แล้วเอาดนิที่ขดุพูนขึ้นไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนั้นเอง ผู้สร้างคอืฮ่องเต้

เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทพัเรือ ชมระเบยีงที่ยาวที่สดุในโลกกว่า 700 

เมตร และเรือหินอ่อนที่สร้างขึ้นโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ยเมนู สุก้ีเห็ดเพือ่สุขภาพ เน้ือแพะ เห็ด ผกัสดตามฤดูกาล เป็นตน้ 

นาํท่านสู่ THE PLACE แหล่งชอปป้ิงที่ใหม่ ที่วัยรุ่นนิยมเดนิในยามคํ่าคนืและจุดน่าสนใจที่สดุของ สถานที่แห่งนี้กค็อื 

 จอ LCD `ที่ยาวที่สดุในโลกบนหัวตลาดทางเดนิ ถนน ชอปป้ิงเมื่อดูในยามคํ่าคนืจะมคีวามรู้สกึถงึความอลังการ และ 

ความแปลกใหม่ 

ท่ีพกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง   (4)         กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน- สุสาน 13 กษตัริย ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ กําแพงเมืองจีน ตั้งอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรงุปักกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่ง

และสองข้างทางที่อดุมสมบูรณบ์นที่ราบสงูมองโกล และผ่าน

เส้นทางรถไฟทรานไซบเีรียที่ยาวที่สดุในโลก สมัผสักบัความ

มโหฬารและความย่ิงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกที่สร้างด้วยเลือด

เนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมยัจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ ซึ่ง

ยังคงครองความย่ิงใหญ่จนปัจจุบนั เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ของโลก  สถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้สมัผสักาํแพงเมอืงจีนอย่างถงึ

จุดสงูสดุ  และพร้อมกบัวิวทวิทศัน์ที่สวยงามท่านจะได้เหน็สิ่ง

มหัศจรรย์หนึ่งในเจด็ของโลกในยุคกลาง  ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงาน

ของคนนับหมื่นคน มคีวามยาวกว่า  6,350 ก.ม.ก่อสร้างขึ้นคร้ัง

แรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมอืงต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิน๋ซี ผู้รวบรวมปร ะเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดนิ 

จึงสั่งให้เชื่อมกาํแพงเมอืงต่างๆเข้าด้วยกนั ตวักาํแพงสงู 7  เมตร กว้าง 6 เมตร  ว่ากนัว่า ถ้านาํวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกาํแพงแห่งนี้มา

สร้างกาํแพงที่มคีวามหนา 1 เมตร สงู 5 เมตร  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูปลากระพงนึง่ซีอ๋ิว  ขาหมูนํ้ าแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เนื้ อเป็ดผดัเห็ดป่า 

หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดํา ลูกช้ินหมูไฟแดง ผดัคะนา้ ซุปเห็ดรวมมิตร 

 นาํท่านชม สุสาน 13  กษตัริย์ ของราชวงศ์หมงิตั้งอยู่ทางเหนือ

ของปักกิ่ง ห่างจากปักกิ่ง 65 กโิลเมตร มเีนื้อที่ 40 ตาราง

กโิลเมตร แถบหุบเขาเทยีนโส้วซาน ที่เป็นลักษณะเกอืกม้า 

ประกอบด้วยซุ้มประตสูสุาน ทางเทวดา สิ่งปลูกสร้างเป็นเกง๋ 

ตาํหนัก ซุ้มป้ายวิญญาณบนพ้ืนและหลุมฝงัพระศพใต้ดนิ เรียง

รายตามไหล่เขากระจายออกไป 13 แห่ง สสุาน 13 กษัตริย์เป็นที่

ฝงัพระบรมศพของจักรพรรดิ์จีน 13 รัชกาล ในสมยัราชวงศ์หมงิ 

นาํท่านเข้าชมวังใต้ดนิติ้งหลิง ที่เกบ็พระบรมศพและสมบตัอินัลํา้ค่าของจักรพรรดิ์ว่านล่ีและมเหสทีั้ง 2 พระองค ์ใช้เวลาในการ

ก่อสร้างนานถงึ 6 ปี  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ปลาตาเดี่ยว กุง้สองรส หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ย่างฮ่องกง คอหมูย่างมาเกา๊  

  เป็ดกวางตุง้ หมัน่โถวจ้ิมนมขน้ เป็นตน้  

 

ท่ีพกั    THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง   (5)         วดัลามะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวงัหยงเหอกง  ซึ่งเคยเป็นที่ประทบัขององคช์ายสี่ในสมยัราชวงคช์ิงต่อมาได้ยกให้เป็น วดัลามะ  ชม

พระพุทธรปูยืนซึ่งทาํด้วยไม้จันทร์ต้นเดยีว ซึ่งมคีวามสงูถงึ 26 เมตรเส้นผ่า ศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ที่สงูที่สดุในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูบุฟเฟตอิ์นเตอร ์Golden Jaguar ใหท่้านไดท้านอาหารหลากหลาย

สไตลห์ลายฃนิดไดอ้ย่างสําราญ  

นาํท่านเดนิทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซึ่งชื่อ “ตลาดรสัเซีย” มทีี่มาจากตอนที่สหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดนิทางเข้ามา

หาซื้อสนิค้ากนัที่นี่มากเพ่ือนาํไปขายทาํกาํไรที่รัสเซียอกีท ีแหล่งช้อปป้ิงที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซื้อสนิค้า

เลียนแบบแบรนดเ์นมดงั อาท ิหลุยสว์ิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น 

เดนิทางสู่สนามบนิ .. 

17.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพ ฯ  โดย สายการบนิ  ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ TG 615 

21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ...   

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบนิ         

หรือ อตัราแลกเปลีย่น ทั้งนี้ โดยคํานงึถงึความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญั  

                   ลลีา....ทีเ่ป็นตัวคุณ 

ลลีาวดี...ฮอลเิดย ์

 

อตัราค่าบริการ  

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)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 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

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 



 

 

 

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 

 

 


