
 

 

 

 

 

โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทุกท่าน ที�ทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจรงิ    
ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานที�ท่านพึงพอใจ    

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท่้าน 
ความสุข ในความทรงจาํกบัทุกสถานที�ในช่วงเวลาพิเศษ  

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจที�ท่านจะไดร้บั ที�ทางทีมงานเราตั-งใจมอบใหก้บัท่าน    
ลีลาที�เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์   

    

กาํหนดการเดินทาง 18 - 23 ก.ค , 22 - 27 ส.ค , 12-17 ก.ย , 28 ต.ค - 2 พ.ย 2557 
วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – เฉินต ู– ศาลเจา้สามกก๊ – โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 

08.00น. คณะพรอ้มกนัที�จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย (TG) พบเจา้หน้าที� รอตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

10.05น. บินลดัฟ้าสู่นครเฉินต ูโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 618 

14.00น. ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉินตู ซึ�งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั/งอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ/าหมิน ใจกลาง
มณฑล มีภมิูประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยมีฤดูร้อนที�อบอุ่น ฤดูหนาวที�ไม่หนาวนักและมีปริมาณ
ความชื/ นสงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 

3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั/งศูนยก์ลางดา้นการเมือง 
การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต ้
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง หลังอาหารนําท่านชม อู่
โหวฉือ หรือ ศาลเจา้สามกก๊สรา้งขึ/ นโดยพระบญัชาของกษัตริย์

แห่งอาณาจักรเฉิง ปลายราชวงศ์จิ9น ประมาณ 1,800 กว่าปี
มาแล้ว ภายในศาลเจา้มีรูปปั/ นเล่าปี�  ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย 
พรอ้มทั/ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชม สุสานเล่าปี� และมเหสี 2 องค ์

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนําท่านชม โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก ที�ใชศิ้ลปะพรอ้มความสามารถในการเปลี�ยนหน้ากากแต่ละฉากภายใน
เสี/ ยววินาที โดยที�ไม่สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�สงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชั �วอายุคน ไม่
ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทั �วไป 

 

 

 

 



ที�พกั  SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

วนัที�สองของการเดินทาง (2) เฉินต ู– ลาซา  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัจากอาหารเชา้ผกัผ่อนตามอธัยาศยัเตรียมตวัเดินทางสู่ ทา่อากาศยานเฉินต ูเพื�อเดินทางสู่เมือง ลาซา เป็นเมือง

หลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน  

12.50น. เหินฟ้าสู่ นครลาซา ทิเบต โดยสายการบิน … 

15.00น. ถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เป็นดินแดนสวรรคบ์นฟ้าที�เรียกขานกนัว่า “หลงัคาโลก” ตั/งอยู่

สงูกว่าระดบันํ/าทะเลถึง 3,650 เมตร ออกซิเจนที�ลาซาจึงค่อนขา้งจะบางเบา ปัจจุบนัเป็นทิเบตเป็นเขตปกครองตนเอง

เทียบเท่ามณฑลหนึ�งของประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1951 ทางประเทศจีนไดใ้ชก้าํลงัทหารจากเมืองเฉินตูบุกเขา้ยึดครอง

ทิเบต ทาํใหอ้งคด์าไลลามะ ตอ้งอพยพออกจากทิเบตพรอ้มดว้ยผูติ้ดตามอีกประมาณ 5 หมื�นคนและไดไ้ปตั/งถิ�นฐาน
แห่งใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล นําท่านชมดินแดนแห่งหลงัคาโลก ท่ามกลางขุนเขาหิมาลยัและธง
ทิวแห่งมนตราปลิวไสว เดินทางสู่ นครลาซา ผ่านทิวทศัน์อนังดงามแปลกตา นําท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื�อใหท่้าน
พกัผ่อนปรบัสภาพร่างกาย 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  BRAMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

 วนัที�สามของการเดินทาง  (3) ลาซา – พระราชวงัโปตาลา – อารามโจคงั – ตลาดบากอร ์  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวงัโปตาลา มีบางคนขนานนามว่าเป็นวาติกนัแห่งลาซา ที�ซึ�งนักแสวงบุญชาวทิเบตหรือแมแ้ต่
ชาวพุทธทั �วโลกหลั �งไหลเขา้มาดว้ยความปรารถนาอย่างแรงกลา้เพื�อ
ยลโฉมและสกัการะพระราชวงัศกัดิ<สิทธิ< อนัเปรียบดงัที�ประทบัขององค์
พระศาสดาผูย้ิ�งใหญ่ พระราชวงัสรา้งขึ/ นในราวพุทธศตวรรษที� 13 โดย
พระเจา้ซองเซ็น กัมโป โปรดใหส้รา้งบนเนินเขาแดง พร้อมกับการ
สรา้งอารามโจคงั พระราชวงัแห่งนี/ เป็นที�ประทับของกษัตริยเ์รื�อยมา 
จนถึงรชัสมยัของพระเจา้ซองขปะ (Tsongkhapa) พุทธศตวรรษที� 20 ผู้

ทรงสถาปนานิกายเกลุกปะ (Gelugpa) หรือ นิกายหมวกเหลือง และ



ทรงเริ�มมีตาํแหน่งดะไลลามะขึ/ นเป็นครั/งแรก ซึ�งตาํแหน่งนี/ เป  รียดดงัสงัฆราชา พระราชวงัจึงกลายเป็นพระอาราม
หลวงไปโดยปริยาย ตวัพระอารามไดร้บัการบรูณะหลายครั/ง การบูรณะต่อเติมครั/งใหญ่ในสมยัของดะไลลามะองคที์� 
5 ผูซึ้�งไดร้บัยกยอ่งว่าสรา้งความแข็งแกร่งกา้วหน้าใหแ้ก่ประเทศ แต่เกิดสวรรคตในระหว่างนั/น (พ.ศ.2225) เพื�อมิให้

เกิดความแตกแยกในประเทศ ขา่วการสวรรคตถูกปิดอยูน่านถึง 15 ปี จนการก่อสรา้งแลว้เสร็จ ตลอดระยะเวลา 50 ปี 

พระราชวงัแห่งนี/ จดัแบ่งนับได ้13 ชั/น บนความสูง 700 เมตร หรือจากระดบันํ/าทะเล 1,220 เมตร ยาวประมาณ 300 

เมตร อาคารถูกแบ่งสีตามลักษณะการใชง้านคือ สีแดง  ขาว และเหลือง นับไดถึ้ง 1,000 หอ้ง และไม่อนุญาตให้
บนัทึกภาพแมแ้ต่หอ้งเดียว  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั/นเดินทางต่อไปยงั อารามโจคัง ศาสนสถานสําคญัแห่งนี/ สรา้ง

ขึ/ นในราว พ.ศ.1182-1190 ในรัชสมัยพระเจา้ซองเซ็นกัมโป ปฐม
กษัตริยแ์ห่งทิเบต เจา้หญิงเหวินเฉินแห่งราชวงศถ์งั พระมเหสีองคห์นึ�ง
ของพระเจา้ซองเซ็นกัมโป ได้สร้างวัดแห่งนี/ ขึ/ นมาเพื�อประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําคัญที�อัญเชิญมาจากบ้านเกิดของตน ที�ตั/งเดิมเป็น
ทะเลสาบใหญ่ จึงตอ้งสูบนํ/าออกจนหมดและทาํพิธีสะกดวิญญาณรา้ย
ใหจ้มอยู่ใต้ทะเลสาบ ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเจริญของพุทธ
ศาสนาตามความเชื�อในยุคสมยันั/น วัดโจคงัตั/งอยู่ใจกลาง ตลาดบากอร ์ซึ�งมีวิถีชีวิตของชาวทิเบตอันเต็มไปดว้ย

ความตื�นตาพรอ้มกบัการเดินชมของฝากที�จตุจกัรแห่งทิเบตหรือจตุรสับากอร ์ Barkhor Bazaar  

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  BRAMAPUTRA GRAND HOTEL  หรือเทียบเทา่  

 

 วนัที�สี�ของการเดินทาง  (4) ลาซา – ทะเลสาบหยางโดก๊ – พระราชวงัโนปู้หลิงคา – วดัเดรปุง 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบ ยมัดรอ๊ก-โซ ทะเลสาบสีเทอรค์อยซ ์ เป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบศกัดิ<สิทธิ< (อีก 3 แห่ง
คือ ขา้มแม่นํ/ ายาร์ลุง ซังโป ต้นกําเนิดของแม่นํ/ าพรหมบุตใน
อินเดีย ก่อนถึงทะเลสาบยัมดร๊อก-โซ ผ่าน Kamba-la pass 

สามารถเห็นเมือง Nangartse และผ่าน Kara-la pass ที�มีทศันียภาพ

สวยแปลกตาด้วยธารนํ/ าแข็งจากเทือกเขา Nojin Kangtsang 

จากนั/นเดินทางต่อไปยงั พระราชวงัฤดูรอ้นนอรบู์ลิงกา อุทยาน

นี/ สรา้งขึ/ นในปี พ.ศ. 2098 โดยดะไลลามะองคที์� 7 และสรา้งต่อ

เติมเรื�อยมาจนในปีพ.ศ.2499 พระตาํหนักดา้นหน้าสุดซึ�งสรา้งขึ/ น

โดยพระดาํริของดะไลลามะองคปั์จจุบนั พระองคประทบัไดเ้พียง 3ปีก็เสด็จลี/ ภยั ยามที�พสกนิกรคิดถึงพระองค ์จะไป
ชื�นชมหรือสกัการะภาพถ่ายซึ�งมีอยูเ่พียงแห่งเดียวหน้าตาํหนักนี/  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

วดัเดรปุง ซึ�งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองลาซา วดัเดรปุง คาํวา่ Drepung นั/นมาจากคาํว่า “Juekang” ในภาษาทิเบต 

แปลวา่ “พระพุทธเจา้” อารามแห่งนี/ สรา้งใน ค.ศ. 1416 โดยลกูศิษยข์องซองฆาปา เช่นกนั ในอดีตอารามนี/ เป็น



ศนูยก์ลางการเคลื�อนไหวทางการเมืองเป็นเวลานาน ที�นี�เป็นพระตาํหนักขององคด์าไลลามะก่อนที�ตาํหนักโปตาลา
สรา้งเสร็จ สถูปบรรจุพระศพของดาไลลามะองคที์� 2 , 3 , 4 ตั/งอยูใ่นอารามแห่งนี/ ดว้ย เชื�อกนัว่าอารามเดรปุงน่าจะ
เป็นอารามขนาดใหญ่ที�สุดในโลกในยุคที�รุ่งเรืองถึงขดีสุด ทางดา้นล่างของพื/ นที�อารามเป็นกุฏสิงฆ ์อาคารเก็บของ
และอาคารใชส้อยอื�นๆ ดา้นบนเป็นที�ตั/งของหอสวดมนตห์ลายหอ ซึ�งหอสวดมนตเ์รียกวา่ ดฆูางส ์ภายในหอสวดมี
พระพุทธรปูและภาพวาดบนผืนผา้แบบทิเบต ซึ�งเรียกว่า ธงักา จากนั/นทาํท่าน ชมภาพวาดถงัขา่ หรือทงักา ซึ�ง
ภาพวาดถงัขา่เป็นภาพลายปักบนผา้ไหมหรือกระดาษ ที�แสดงถึงขนบทาํเนียมประเพณีของชาวทิเบต 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  BRAMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

 วนัที�หา้ของการเดินทาง  (5) ลาซา – ชมพิพิธภณัฑล์าซา – เฉินต ู– ถนนคนเดิน 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ก่อนลาก่อนจากทิเบตพาท่านชม ชมพิพิธภณัฑล์าซา สถานที�สะสมวตัถุโบราณ และภาพพระบฏสาํคญัต างๆ 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

16.00น. นําท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงต ูโดยสายการบินแอรไ์ชน่า  
17.50น. เดินทางถึงสนามบินเฉิงต ู

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

หลงัรับประทานอาหาร เดินทางสู่ ยา่น Walking Street หรือ ถนนคนเดิน ของเสฉวน ซึ�งเป็นย่านขายสินคา้ของ

วยัรุ่น Brand Name และขายสินคา้ทนัสมยั ใหท่้านชอ้ปปิ/ งซื/ อของฝากกลบับา้นกนัตามอธัยาศยั 

ที�พกั  SHANGRI-LA HOTEL หรือเทียบเทา่  

 

วนัที�หกของการเดินทาง (6) เฉินต ู– ชอ้ปปิ- ง – สนามบิน – กรุงเทพฯ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระใหท่้าน ชอ้ปปิ- ง ใหท่้านเลือกซื/ อของฝากคนทางบา้นเป็นที�ระลึก อาทิเช่น เสื/ อผา้ กระเป๋า รองเทา้แบรนดเ์นม 
ฯลฯ เป็นถนนที�ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที�เต็มไปดว้ยหา้งใหญ่และรา้นย่อย ๆ 
มากมาย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 



15.05น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG619 

17.20น.  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจ... 

 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน หรือ อตัรา

แลกเปลี�ยน ทั-งนี- โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญั 

 

                 ลีลา....ที�เป็นตัวคุณ 

ลีลาวด.ี..ฮอลิเดย์ 

 

อตัราค่าบริการวนัที�        18-23 กรกฎาคม 2557 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั Jวแลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

     82,900.- 

81,900.- 

80,900.- 

79,900.- 

14,000.- 

10,000.- 

    80,900.- 

79,900.- 

78,900.- 

77,900.- 

14,000.- 

10,000.- 

   81,900.- 

80,900.- 

79,900.- 

78,900.- 

14,000.- 

10,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั 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)  

809 

799 

789 

779 

140 

729 

809 

799 

789 

779 

140 

729 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการวนัที�     22-27 กนัยายน 2557 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั Jวแลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

     87,900.- 

86,900.- 

85,900.- 

84,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

    85,900.- 

84,900.- 

83,900.- 

82,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

   86,900.- 

85,900.- 

84,900.- 

83,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั 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)  

859 

849 

839 

829 

150 

779 

859 

849 

839 

829 

150 

779 

 

 

อตัราค่าบริการวนัที�     12-17 กนัยายน / 28 ต.ค - 2 พ.ย   2557 
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ ํ �ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มีตั Jวแลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

     89,900.- 

88,900.- 

87,900.- 

86,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

    87,900.- 

86,900.- 

85,900.- 

84,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

   88,900.- 

87,900.- 

86,900.- 

85,900.- 

15,000.- 

10,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั 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)  

879 

869 

859 

849 

150 

799 

879 

869 

859 

849 

150 

799 



 

 

อตัรานี- รวม 

� ค่าตั 9วเครื�องบินไป – กลบั (ตั 9วกรุ๊ป) โดยสายการบินที�ระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

� ค่าโรงแรมที�พกั 5 คืน (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

� ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 

� ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี,  
� มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

� ค่าประกนัอบุติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเนื�องจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 
บาท 

 

อตัรานี- ไม่รวม 

� ค่านํ/าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กิโลกรมัต่อท่าน ) 

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

� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน  

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

• ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสั �งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

• ชาํระโดยเงินสด 

• ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

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

                บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กรุงไทย     เลขที�  981 - 0 - 40234 - 1 

 “การจา่ยสว่นที�เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั/งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัก่อนเดินทาง 

การยกเลิก :    

กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มิฉะนั-น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิMในการคืนเงินมดัจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิMในการคืนเงินทั-งหมด 

 

หมายเหตแุละเงื�อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�เคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รงัเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื�มสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื�น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวาย
ในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั/งนี/ เพื�อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�มีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั/งนี/ เพื�อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกใน
ครรภ ์
 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที�มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอนัมิใช่
การท่องเที�ยว 
 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื�อ
หาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านที�ตอ้งใชร้ถเข็น 
ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�มีเด็กทารกอายุตํ �ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณา
แจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื�อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื�น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชาํระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด ใหแ้ก่
ลกูคา้ท่านต่อไปที�แจง้ชื�อรอไว ้ทั/งนี/ เพื�อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื�น 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื�นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที�ท่านขอเปลี�ยนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการคิดค่าใชจ้่าย
เพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตั 9วเครื�องบินเท่านั/น เวน้แต่ตั 9วเครื�องบินที�ไม่อนุญาตใหเ้ปลี�ยนชื�อหรือ
คืนตั 9ว 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื�นวีซ่าแลว้ 
 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื�องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ�งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง
เสื�อมเสีย รวมถึงการที�มิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที�ยวบิน 
 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางที�ประสงคจ์ะซื/ อตั 9วเครื�องบินภายในประเทศเพิ�มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการ
ใด ๆ ที�ก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรนั์/นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื/ อตั 9วหรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรนั์/น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ/ น 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที�ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พกั หรือการ
ปรับเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ<ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีที�
เกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั/งนี/ เพื�อ
คาํนึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที�สุด 
 



15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามที�ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที�นั/น ๆ หรือจะสลบัปรบัเปลี�ยนรายการเพื�อใหท่้านสามารถเขา้ชม
ได ้  แต่ในกรณีที�มีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื�นใดเกิดขึ/ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวดงักล่าวได ้
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ<ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ/ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 
 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
 

18. ตําแหน่งที�นั �งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตั 9วเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งที�นั �งไดเ้อง ทั/งนี/ บริษัทฯ จะพยายามจดัที�นั �งใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี้ที�สุดภายใตล้ักษณะ
ตาํแหน่งที�นั �งแบบหมู่คณะที�สายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยนิดีที�ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางที�เชื�อมั �นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงคจ์ะเดินทางไป
ท่องเที�ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศที�ท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


