
 

 

                                           

 

 

 
 
 

 

 

โปรแกรมพิเศษสําหรบัทกุท่าน ทีทางลีลาวดพีรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอน  โรงแรมในระดบัมาตรฐานทีท่านพงึพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทกุรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดคีดัเลือกอาหารรสชาติดมีาใหท่้านไม่ว่าจะ 

ความสุข ในความทรงจํากบัทกุสถานทีในช่วงเวลาพิเศษ กําแพงเมืองจีน พระราชวงัชือดงั 

ชอ้ปปิงย่านดงั พระราชวงัฤดูรอ้น และพระราชวงัตอ้งหา้ม เล่นสกีและแช่ออนเซน 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีท่านจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัท่าน 

ลีลาทีเป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์
 

กําหนดการเดินทาง  29ธนัวาคม-3มกราคม2558 

วนัจันทรที์29ธนัวาคม2557 (1) กรุงเทพ ฯ – ปักกิง (สาธารณรฐัประชาชนจีน) –  THE PALACE 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน   

  ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทจีากบริษัท ลีลาวดีฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ท่าน 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เทยีวบินที TG 614 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านสู่ THE PALACE แหล่งชอปปิงทีใหม่ ทีวัยรุ่นนิยมเดินในยามคําคืนและจุดน่าสนใจทีสุดของ 

สถานทแีห่งนีกคื็อ จอ LCD ทียาวทสีดุในโลกบนหัวตลาดทางเดิน ถนน ช้อปปิงเมือดูในยามคาํคืนจะมีความรู้ สึกถึงความอลังการ 

และความแปลกใหม่ 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารเศรษฐีชาวบา้น บริการท่านดว้ย ออเดิร์ฟ 4 อย่าง ซุปหอยงวงชา้งต้อนรับแขก  ปลากุย้หยูนึง

ซีอิว  กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอนหอยใหญ่ ผดัไก่เสฉวน  ซีโครงหมูอบประจําร้าน  คะนา้ผดัเนือหอยทะเล  ผดัรวม

เพือสุขภาพ หมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวั หรือสบัปะรดนาํเชือม  ขา้วผดัหยางโจว  เป็ดปักกิง 
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วนัองัคารที30ธนัวาคม2557 (2) จตัุรสัเทียนอนัเหมิน–พระราชวงักูก้ง–หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม จัตุร ัสเทียนอนัเหมิน ซึงเป็นจัตุรัสทีใหญ่ทีสุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิง สถานทีจัดพิธีฉลองเนืองใน

โอกาส วันสาํคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอทีระลึกท่าน

ประธานเหมาเจ๋อตุง จากนันนําท่านสู่ พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง” หรือ 

THE FORBIDDEN CITY สร้างขึนในค.ศ.1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มี

ตาํหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นทีประทับและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 

พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชมโบราณสถานและสิงก่อสร้างอัน

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูนึงเตา้ชี  ห่าน

ย่างกวางตง  ผดัไก่บา้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ เคาหยกอบเผือก ซีโครงหมูทอด

กระเทียม เตา้หูท้รงเครืองกวางตุง้ ผดัคะนา้ ซุปเป็ดตุ๋นฟักเขียว เป็นต้น 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตังอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิง มีเนือทีทังหมด 

๒๗๓ เฮกต้าร์ เป็นสถานซึงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที

บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระ

จักรพรรดิจะเสดจ็ไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงทนีันเพือให้การเกบ็เกียวได้ผล

อุดม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึงในสมัยราชวงศ์   ภายในบริเวณหอฟ้าเทียนถาน 

ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตียน ลานหยวนชิว และตําหนักหวงฉงอี ซึงตําหนัก

นีล้อมรอบด้วยกาํแพงเตีย ๆ กําแพงนีสร้างถูกต้องตามหลักวิชาว่าด้วยเสียง จึง

สะท้อนเสียงได้จนเป็นทเีลืองลือ เมือสองคนยืนอยู่ทกีาํแพงคนละฟาก คนหนึงพูด

ใส่กําแพงเบา ๆ อีกคนหนึงเอาหูแนบกับกําแพง กจ็ะได้ยินเสียงพูดจากฝ่าย

ตรงกันข้าม 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู กุง้มงักรอบบะหมี ออเดิรฟ์รวมมิตรเต้จิว ปลากุย้หยูนึงซีอิว หอยเชลล์

อบวุน้เสน้ เป่าฮือสดอบเนยกุง้ทอดกระเทียม ซีโครงหมูอูซี๋ หมูสามชนัอบผดัดองเตจิ้ว ผดัผกัตามฤดูกาล ซุปกระเพาะหมู

ตุ๋นเยือไผ่ เป็นตน้ 

จากนันนาํท่านชม โชวก์ายกรรมปักกิงพักเหนือยหลังจากนังเครืองมาหลายชม ชมความมหัศจรรย์ของชาวจีนทมีีชือเสยีงด้านการ

แสดงกายกรรมให้พวกท่านได้ประทบัใจ 
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วนัพุธที31ธนัวาคม2557 (3)     ถ่ายรูปหนา้สนามกีฬารงันก -ศูนยวิ์จัยแพทยแ์ผนโบราณ –พระราชวงัฤดูรอ้น – 

 ฉลองเทศกาลปีใหม่ทีถนนเฉียนเหมิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog 

& de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชือดังของโลก “โคลอสเซียม” 

พยายามให้เออือาํนวยต่อสิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ทนัีง ใช้จัด

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”

รังนก”ทีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิงไม้ เพดานและผนังอาคารทีทํา

ด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับ

พระราชวังต้องห้ามของจีน ซึงให้กลินอายงดงามแบบตะวันออก ผ่าน

ชมสระว่ายนําแห่งชาติ สระว่ายนําแห่งชาติ สร้างขึนเหนือจินตนาการ

คล้าย “ก้อนนําสีเหลียมขนาดใหญ่” ซึง PTW and Ove Arup 

ออกแบบ  โดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่ าง เน้นใช้พลังงาน

แสงอาทติย์เพือให้ดูเหมือนนําทีสุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของ

นักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ทีทําให้กาํแพงอาคารดูเหมือนฟองนําทีเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทาน

แรงสันสะเทอืนจากแผ่นดินไหวได้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึงซีอิว  กุง้สองรส  หอยนางรมอบวุน้เสน้ ไก่ย่าง

ฮ่องกงคอหมูย่างมาเกา๊  เป็ดกวางตุง้ ผดัปลาหมึกรวมมิตร ผกักาดขาวอบวุน้เสน้ ซุปซีฟุ๊ ต หมนัโถวจีมนมเขน้ เป็นตน้ 

จากนันนาํท่านชม ศูนยว์ิจัยแพทยแ์ผนโบราณ(นวดฝ่าเท้า) ฟังการ

บรรยายแพทย์แผนโบราณทีมีมาตังแต่โบราณและการส่งเสริมใช้

สมุนไพรทีมีมานานนับพันปีของจีนนําท่านเดินทางสู่  พระราชวังฤดู

ร้อน หรือ “อี เหอ หยวน”แปลว่าอุทยานเพือพลานามัยอันผสม

กลมกลืนกนัได้ด้วยดี สร้างขึนประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิน แต่ผู้

ทีทําให้สิงก่อสร้างนีสวยงามเป็นทีเลืองลือ คือพระนางซูสีไทเฮาแห่ง

ราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซึงเกิดจากแรงงานคน

ขุดขึนมา แล้วเอาดินทีขุดพูนขึนไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนันเอง 

ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการฝึกซ้อมทัพเรือ ชมระเบียงทียาว

ทสีุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนทสีร้างขึนโดยใช้งบประมาณของกองทหารเรือ 



 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึงซีอิว ไก่ทอดป้ายทอง ซีโครงหมูขา้มสะพาน ผดักุง้รวม

ลูกแป๊ะกว้ย เห็ดไป่หลิงผดัซอสเป่าฮือ ผดัรวมมิตรประจํารา้น ผดัผกัตามฤดูกาล ซุปตน้เห็ดรวม เป็นต้น 

 ถนนโบราณเฉียนเหมิน สถานทีท่องเทียวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิง เพือรับนักท่องเทียวจากทัวโลกทีเขา้ร่วมพิธีแข่งขันกีฬา

โอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิงไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง 

ราชวงศ์สุดทา้ยก่อนการเปลียนแปลงการปกครอง โดยจําลองบรรยากาศเก่าๆ สมยัราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝังถนน มีทังภัตตาคาร 

รา้นคา้จําหน่ายสินคา้พืนเมืองและสินคา้ของทีระลึกในรูปแบบของปักกิง   
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วนัพฤหสบดีที1มกราคม2558   (4)        เล่นสกีหิมะที SNOW WORLD – กําแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-แชอ่อนเซน   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนันนาํท่านเดินทางสู่ Snow World สถานทีแห่งนีเองทีจะทาํให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลาน ซึงมีระดับความ

หนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอร์ท สถานทีแห่งนีพรังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานหิมะอย่าง

ครบครัน ได้แก่ แผ่นเลือนสกีหิมะ, ม้าลากเลือนหิมะ, บอลลูน, สโนว์โม

บิล, เครืองเล่นสไลด์จากภเูขาหิมะและอืน ๆ อีกมากมาย รวมทังกจิกรรม

บนลานหิมะทจีะทาํให้ท่านได้สนุกสนานจนลืมเวลา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูปลากระพง

นึงซีอิว  ขาหมูนาํแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เนือเป็ดผดัเห็ดป่า หมอ้ไฟเห็ดหู

หนูดํา ลูกชินหมูไฟแดง ผดัคะนา้ ซุปเห็ดรวมมิตร เป็นต้น 

นําท่านเดินทางสู่  กําแพงเมืองจีน จียงกวน ตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือห่างจากกรุงปักกิง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิงและ

สองข้างทางทอุีดมสมบูรณ์บนทีราบสูงมองโกล และผ่านเส้นทางรถไฟท

รานไซบีเรียทยีาวทสีุดในโลก สมัผัสกับความมโหฬารและความยิงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลกทีสร้างด้วยเลือดเนือและชีวิตของ

ผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ซึงยังคงครอง

ความยิงใหญ่จนปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยข์อง

โลก สถานทแีห่งนีท่านจะได้สัมผัสกาํแพงเมืองจีนอย่างถึง

จุดสงูสดุ และพร้อมกบัวิวทวิทศัน์ทสีวยงาม ท่านจะได้เห็น

สงิมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ทสีร้างขึนด้วย

แรงงานของคนนับหมืนคน มีความยาวกว่า 6,350 ก.ม.

ก่อสร้างขึนครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดย

เมืองต่างๆ แต่เมือจักรพรรดิจินซี ผู้รวบรวมปร ะเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสังให้เชือมกําแพงเมืองต่างๆเข้า

ด้วยกัน ตัวกาํแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร ว่ากนัว่า ถ้านําวัสดุทีใช้ก่อสร้างกาํแพงแห่งนีมาสร้างกาํแพงทมีีความหนา 1 เมตร สูง 

5 เมตร  



 

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย ปลานึงรวมมิตร ขาหมูนาํแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เนือเป็ดผดัเห็ดป่า กุง้ทอด

กระเทียม หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดํา หมูผดัตน้กระเทียม ผดัคะนา้กวางตุง้ ซุปเห็ดรวมมิตร 

 ทีพกั   JIUHUA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ท่านสามารถลงอาบนํ าแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพือสุขภาพหลังจากเหน็ด
เหนือยจากการเดนิทางมาทั งวนั  

 

วนัศุกรที์2มกราคม2558   (5)         วดัลามะ – ชอ้ปปิงตลาดรสัเซีย – ถนนหวงัฟูจิง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านชม พระราชวังหยงเหอกง ซึงเคยเป็นทีประทับขององค์ชายสีในสมัยราชวงค์ชิงต่อมาได้ยกให้เป็น ว ัดลามะ ชม

พระพุทธรูปยืนซึงทาํด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว ซึงมีความสงูถึง 26 เมตรเส้นผ่า ศนูย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ทีสงูทสีดุในโลก  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สุกีมองโกล เนือแพะ เนือววั  เนือหมู เนือไก่   ลูกชินปลา ลูกชินกุง้ 

เห็ด 2 อย่างเต้าหู ้2 อย่าง ผกั 4 ชนิด สาหร่ายทะเล วุน้เสน้ ไข่ไก่ บะหมีหยก ขา้วผดั เป็นตน้ 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ซึงชือ “ตลาดรัสเซีย” มีทมีาจากตอนทีสหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆ คนรัสเซียจะเดินทางเข้ามา

หาซือสนิค้ากันทนีีมากเพือนาํไปขายทาํกาํไรทรีัสเซียอีกที แหล่งช้อปปิงทีอยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ท่านเลือกซือสินค้า

เลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาทิ หลุยส์วิคตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น 

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บุฟเฟตญี์ปุ่ น (เทปันยากิ)  

ซาซิมิ  ปลาแซลมอน  กุง้หวาน  ปลาหมึกยกัษ ์  ปลาฮามาจิ 

ของปิงย่าง  เป๋าฮือสด   ปลาหิมะ   หอยเชลส ์  กุง้  หอยนางรม  

ปลาไข่   ปลาไหลญีปุ่น  และนาํผลไม ้ ไวนแ์ดง   เบียร์  เป็นต้น 
ถนนหวังฟูจิง แหล่งช็อปปิงทีขึนชือของกรุงปักกิง ถนนเส้นนีเป็น

ไฮไลทห์นึงของปักกิง ร้านค้าทันสมัยอยู่ท่ามกลางตึกเก่าๆ ทีนีเป็น

แหล่งช๊อปปิงเก่าแก่เป็นร้อยปีของปักกงิ ทงัสองข้างจะเป็นตึกเก่าเป็น

ร้อยๆ ปี ทียังคงอนุรักษ์ไว้ ห้างเก่าๆ บางห้างก็ยังอยู่ บางส่วนได้มี

การปรับปรุงเป็นห้างร้านทันสมัย แนะนําให้ไปเดินในตอนกลางคืน

ครับ เพราะสีสนัสวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ทีพกั   RENAISSANCE WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสารที์3มกราคม2558   (6)         ย่านศิลปะ 798 – ปักกิง - กรุงเทพฯ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดินเล่น ย่าน 798 ในอดีตสถานทแีห่งนีคือเขตโรงงานเก่า ทสีร้างขึนตังแต่ปี ค.ศ.1951 ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนกับ

รัฐบาลเยอรมนีตะวันออกในสมัยนัน กลุ่มโรงงานเหล่านีรุ่งเรืองมาจนถึงยุคทจีีนเปิดประเทศ ส่งผลให้โรงงานทรีัฐเป็นเจ้าของต้อง

สญูเสียอาํนาจในการแข่งขันและทยอยปิดตัวลงและมีการปลดพนักงานออกจาํนวนมาก จนกระทงัโรงงานเหล่านีเริมถูกทิงให้เป็น

โรงงานและโกดังร้าง แต่แล้วในช่วงปี ค.ศ.2002 บรรดาศลิปิน และองค์กรทางศลิปะของปักกิง ได้เริมเล็งเห็นคุณค่าของอาคาร

โบราณเหล่านี และได้เข้ามาปรับปรุง ให้กลายเป็นอาร์ตแกลลอรี สตูดิโอ ทีทาํการองค์กรทางด้านศิลปะ ทําให้เกิดร้านรวงที

ตกแต่งอย่างอาร์ตๆและเตม็ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลากระพงนึงซีอิว เป็ดทอด ไก่อบกวางตง้ หมูผดัพริกยาว หมอ้ดิน

เตา้หู ้หมอ้ไฟดอกกะหลาํปลี ผดัเห็ดรวม คะนา้ผดักระเทียม ซุปประจําวนั 
 เตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบิน ... 

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย ์เทยีวบินที TG 615 

21.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...   

 
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน หรือ อตัราแลกเปลียน 

ทงันีโดยคํานึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญั 

 

                   ลลีา....ทีเป็นตัวคุณ 

ลลีาวดี...ฮอลิเดย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  
ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดียวเพิม 

มีตัวแลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

     52,900.- 

51,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

    50,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

48,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

   51,900.- 

50,900.- 

49,900.- 

48,900.- 

12,000.- 

15,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดียวเพิม (ไดร้บัคะแนนเพิม) 

มีตัวแลว้ (ผูใ้หญ่)  

509 

499 

489 

479 

120 

359 

509 

499 

489 

479 

120 

359 

 
อตัรานีรวม 

 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบินทรีะบตุามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง 

 ค่าโรงแรมทพีัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึงห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทยีว, ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบุ 

 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทมีี,  

 มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 

 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 

เงือนไขการชําระเงิน  

 “การจอง” กรุณาชําระมัดจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  

 ชําระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสงัจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023) 

 ชือบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสิกรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 - 6 



 

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

 “การจ่ายส่วนทีเหลือ” กรุณาชําระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 

การยกเลิก :    

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

 

หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทเีคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทรัีงเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผู้อนื, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทังนีเพือ

ความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้เดินทางทมีีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทังนีเพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัท่านผู้เดินทางทมีีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอนืใดอันมิใช่การท่องเทยีว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีมีเดก็ทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนจองทวัร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอนื ยกเว้นทัวร์คณะ

ส่วนตัว 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านทจีองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปทแีจ้งชือรอไว้ ทังนีเพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอนื 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่

น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อืนทดแทนหากท่านต้องการ 

 

9. ในกรณีทที่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักเงนิค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีทที่านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิม เฉพาะ

ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเท่านัน เว้นแต่ตัวเครืองบินทไีม่อนุญาตให้เปลียนชือหรือคืนตัว 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ว 

 



 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบต่อการทีท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ

ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสงิของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสอืมเสีย รวมถึงการทีมิได้

เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทยีวบิน 

 

13. สาํหรับท่านผู้ เดินทางทีประสงค์จะซือตัวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ที

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นันๆ หากท่านผู้ เดินทางซือตัวหรือ

ชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่

รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทเีกดิขึน 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเทียว

ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทพีัก หรือการปรับเปลียนรายการท่องเทยีวใด ๆ   

ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก

เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีทเีกดิเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนแปลงไฟนอล

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคาํนึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากทสีุด 

 

15. สถานทที่องเทยีวทรีะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า

ชมให้แก่ท่านตามทรีะบุไว้ในเอกสารของสถานทนีัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีทีมีเหตุ

ล่าช้าหรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบต่อการสูญหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนืองจากการโจรกรรม และ/

หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทยีวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทบีริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้

ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งทีนังได้

เอง ทังนีบริษัทฯ จะพยายามจัดทนีังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทสีดุภายใต้ลักษณะตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสาย

การบินจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทไีด้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเทียว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทที่านได้เดินทางไป 

 

20. เมือท่านจองทวัร์และชําระมดัจําแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้ 

 

 


