
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมพิเศษสาํหรบัทุกทา่น ทีทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง 

ความสุข ในยามนอนโรงแรมในระดบัมาตรฐานทีทา่นพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาติดีมาใหท้า่น 

เล่นสกี ชมเทศกาลนําแข็ง ทานเทปันยากิ จตัรุสัเทียนอนัเหมิน พรอ้มชมกายกรรม 

ความสุข ในความทรงจาํกบัทุกสถานทีในช่วงเวลาพิเศษ  
ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจทีทา่นจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัทา่น 

ลีลาทีเป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 
 

กําหนดการเดินทาง 29ธนัวาคม – 3มกราคม 2558 

วนัจนัทรที์29ธนัวาคม2557 (1) กรุงเทพฯ – ปักกิง (สาธารณรฐัประชาชนจีน)–  ตลาดรสัเซีย 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน  

  ไทยแอร์เวย ์โดยมเีจ้าหน้าทจีากบริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้แก่ทา่น 

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วยเ์ทยีวบินท ีTG 614 
16.30 น. เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติกรงุปักกงิ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

พิธกีารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนันนาํทา่นชม นาํทา่นเดินทางสู่ ตลาดรสัเซีย ซึงชือ “ตลาดรสัเซีย” มีทมีาจาก

ตอนทสีหภาพโซเวียตล่มสลายใหม่ๆคนรัสเซียจะเดินทางเข้ามาหาซือสินค้ากันทนีีมากเพือนําไปขายทาํกาํไรทรัีสเซีย

อกีท ีแหล่งช้อปปิงทอียู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ให้ทา่นเลือกซือสนิค้าเลียนแบบแบรนด์เนมดัง อาท ิหลุยส์วิตตอง

,พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ออเดริฟ์ 4 อย่างซุปหอยงวงชา้งตอ้นรบัแขก  ปลากุย้หยูนึงซีอิว  

กุง้ใหญ่ทอดรูปหางนกยูง  ผดัเอ็นหอยใหญ่ผดัไก่เสฉวน  ซีโครงหมูอบประจํารา้น  คะนา้ผดัเนือหอยทะเล  ผดั

รวมเพอืสุขภาพหมูทอดสูตรเฉพาะรา้น ห่วยซวัหรือสบัปะรดนาํเชือม  ขา้วผดัหยางโจว  เป็ดปักกิง 

ทีพกั   THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 



วนัองัคารที30ธนัวาคม2557 (2) ปักกิง –ฮารบ์ิน – ชมงานปันหิมะ –ถนนจงหยาง – โบสถเ์ซนโซเฟีย  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.55น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฮารบ์ิน โดยสายการบิน AIR CHINA เทยีวบินท ีCA 1643 

10.45น. ถงึท่าอากาศยาน เมืองฮารบ์ิน เมอืงเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตังอยู่ทางทศิเหนือสดุของประเทศจีนมพีรมแดน

ตังแต่ทศิเหนอืไล่ลงมาถงึทศิ ตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทศิตะวันตกจรดมองโกเลียใน มช่ีวงฤดูหนาวมากกว่า

ฤดูร้อน และเลืองชือในฐานะเป็นเมอืงนาํแขง็ของประเทศ ซึงมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลักนาํแขง็ 

และเป็นเขตเศรษฐกจิพัฒนา เทคโนโลยชีันสงูของประเทศเมือปี 1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไป

ดาํเนินการได้ตังแต่ ค.ศ.1994 มปีระชากรประมาณ 2.5 ล้านคน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ปลาตาเดยีวนงึซีอิว คากิอบถวัลิสง ไก่ร่น  ซีโครงหมูนาํแดง เห็ดไป่หลิงผดั

ซอสเป่าฮือออส่วน ขอ้ไก่อ่อนทอดเผด็ ผกักาดขาวอบวุน้เสน้  หมอ้ไฟกะเพาะหมูเตจิ้วเป็นตน้ 
นาํทา่นช้อปปิงย่าน จงยางปู้สงิเจีย หรือ ถนนจงยาง เชิญทา่นอสิระช้อปปิงสนิค้าของฝากและของทรีะลึก ณ ย่าน

การค้าของเมอืงฮาร์บิน จากนันนาํท่านชม สวนเสอืไซบี

เรีย (สตัว์อนุรักษ์ทมีค่ีาชนิดหนึงของประเทศจีน) สวนเสอื

ตังอยู่ทางเหนือของแม่นาํซงฮัว มพืีนท ี 196.53 เอเคอร์ 

และมเีสือไซบีเรียน สตัว์อนุรักษ์ทมีคีวามสวยงาม น่ารัก 

และเป็นเสอืทไีม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว 

จากนันนาํทา่นชมโบสถเ์ซนโซเฟีย ซึงเป็น 1 ในโบสถค์ริสต์ 

17 แห่ง ซึงแสดงถงึวัฒนธรรมรัสเซียทไีด้เข้ามามีอทิธพิล

ในฮาร์บิน  โบสถเ์ซนโซเฟีย เป็นโบสถน์ิกายออร์โธดอ็กซ์ที

สร้างขนึในปี ค.ศ.1907 ภายหลังจากททีหารรัสเซียต้อง

ประสบกบัความพ่ายแพ้ใน สงคราม รัสเซีย–ญีปุ่ น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถแ์ห่งนีขนึเพือ

เป็นทพัีกพิงทางใจ และสร้างขวัญกาํลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียทเีข้ามาประจาํอยู่ ณ ทนีีโบสถแ์ห่งนีได้รับบูรณะอีก

ครังในปี ค.ศ.1923 และหลังจากทใีช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถงึ 9 ปี โบสถเ์ซนต์โซเฟีย กไ็ด้กลายเป็นโบสถ์

ออร์โธด็อกซ์ ทใีหญ่ทสีดุในภาคพืนเอเซียตะวันออก ตัว

โบสถส์งู 53 เมตร มโีถงหลักทมีีหลงัคารปูหัวหอม สร้าง

ขนึด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ล้ายกบั

สถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรงุมอสโคว 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย สุกีหมอ้

ไฟเนอืไก่ 2 จาน   เนอืววั 2 จาน  (เปลียนเป็นอย่างอืน

ได)้ หมู2จาน  เนอืแพะ2จานกุง้  เนอืขาปูสาหร่ายทะเล

วุน้เสน้ มนัเทศ เห็ดเข็มทอง เตา้หูแ้ช่แข็ง เห็ดหูหนูดาํ

ผกักาดขาว ผกัรวม บะหมีเป็นตน้ 
หลังอาหารนาํทา่นชม เทศกาลโคมไฟนาํแข็ง (Harbin 

2015 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักนาํแขง็ประจาํปีของฮาร์บิ

นปิงเสวียต้าซือเจีย ทเีมอืงฮาร์บินซึงฤดูเยือกแขง็ทยีาวนาน ทาํให้ฮาร์บินซึงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

กลายเป็นเมอืงนาํแขง็ สภาพอากาศเยน็จัดทาํให้แม่นําซงฮัว กลายเป็นลานนาํแขง็ททีงัหนาและกว้างใหญ่ ทผีู้มา

ร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลือนและกฬีาต่างๆ อย่างเช่น ฮอ็กกี, สเกต็และสกีกนัอย่างสนุกสนาน มกีารนํานาํแขง็

ก้อนโตมาแกะสลักเป็นรปูต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟนาํแขง็ยามคาํคืนตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 



ทีพกั   WANDA REALM HARBIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที31ธนัวาคม2557 (3)     เล่นสกี – อนุสาวรียฝั์งหง – ดูโชวว่์ายนําท่ามกลางอากาศหนาว – ชมสินคา้พิ

นเมืองรสัเซีย ฮารบ์ิน– ปักกิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ หลงจู-เออ้หลงซาน สกีเซ็นเตอร ์ซึงตังอยู่ห่างจากเมอืงฮาร์บินไปประมาณ 56 กโิลเมตร ในเขต

เทอืกเขาเอ้อหลงซาน ณ ความสงูเหนือระดับนําทะเลประมาณ 266 เมตร ซึงมีระยะเวลาทมีหิีมะ ปกคลุมเหมาะแก่

การเล่นสกเีฉลียประมาณ 140 วัน ใน 1 

รอบปี ประกอบด้วยสกเีซน็เตอร์และรี

สอร์ทบนเนือทกีว่าทนัสมยัและได้

มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการอีกด้วย 

ให้ทา่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนลาน

หิมะ อาทเิช่น การเล่นสกี (มลีานสกีที

เหมาะกบัเดก็และผู้ทเีริมหัดเล่น, แคร่

เลือน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก, เล่นส

เกต็บนทะเลสาบนาํแขง็ ฯลฯ)  

นาํทา่นชม อนุสาวรียฝั์งหง  เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินทพียายามต่อสู้กบัอุทกภัยครัง

ใหญ่เมอืปี ค.ศ.1957 ซึงนาํในแม่นาํซงฮัวเจียงสงูกว่าตัวเมอืงฮาร์บิน 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร นาํกจ็ะ

ทะลักเข้ามาในตัวเมอืง จึงได้มีการสร้างเขือนให้สงูขนึอกี 30 เซนติเมตร ตลอดเขือนกว่า 140 กโิลเมตร เป็นเวลา 28 

วัน จนในทสีดุนาํกไ็ม่ไหลเข้ามาทว่มเมืองฮาร์บินทงัๆ ทกีระแสนาํในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสนาํทสีงูทสีดุในรอบ 52 

ปี อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั สงู 13 เมตร บน

ยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร 

ข้าราชการ และนักศึกษาทร่ีวมใจร่วมแรงกนั แสดงถงึ

สถานการณ์ทเีกดิขนึในตอนนันฐานของอนุสาวรียส์ร้างเป็น

สระรปูพระจันทร์เสียว 3 ชัน ชันล่างเป็นระดับนาํในปี ค.ศ. 

1932 ทเีคยสร้างความเสยีหายให้กบัเมอืงฮาร์บินเป็นอย่าง

มาก สระชันท ี2 เป็นระดับนาํในปี ค.ศ. 1957 เทา่กบัระดับ

นาํเมอื 52 ปีก่อน ซึงสงูกว่าระดับนาํปี ค.ศ. 1932 ถงึ 0.58 

เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขนึเป็นชันท ี 3 เพือ

บันทกึระดับนาํ ซึงสงูขนึอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลัง

ประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมนั ซึงแสดงถงึความสามัคคีของชาวเมอืงฮาร์บิน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย นงึหัวปลาเซียงซี ซีโครงหมูทอดกระเทียม ผดัรวมสูตร

เฉพาะรา้น หมอ้ดนิมะเขือผดัหมูสูตรซานซีหมอ้ไฟเห็ดรวม ไก่บา้นตุน๋รวมเห็ด ผดัรวมอีสาน ซุปตุน๋เห็ดรวมเป็น

ตน้ 
 



ดูโชวว่์ายนาํ ท่ามกลางอากาศติดลบทางเหนือสดุของจีน ท่ามกลางความหนาวสดุๆ เตม็ไปด้วยนาํแขง็ทแีม่นาํซงฮัว

เจียง ชาวฮาร์บินสามารถว่ายนาํในนาํแขง็ ซึงจะมีการแสดงโชว์ว่ายนาํในนาํแขง็ ทุกๆ เดือนธนัวาคม - มนีาคม ของ

ทุกปี ทงัชายและหญิงถอืว่า เป็นการแสดงโชว์ความแขง็แรงของร่างกายซึงมทีงัการกระโดดนํา และว่ายนาํโชว์ 

ทา่มกลางอากาศหนาวเหนบ็ ลบตาํกว่า 10 องศาเซลเซียสจากนันนาํทา่นเดินชมสนิค้าพืนเมอืงของฮาร์บิน 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูนงึซีอิว  ซีโครงหมูทรงเรือง  ปีกไก่สองรส หมูสามชนั

อบเห็ดป่าทอดขอ้ไก่อ่อนเอนหอยผดัเห็ดป่า ผดัผกักวางตง้  เตา้หูท้รงเครือง นาํแกงเจียงหนาน เป็นตน้ 
20.10  ออกเดินทางสู่ กรุงปักกงิ โดยสายการบิน AIR CHINA เทยีวบินท ีCA 1622     

22.00 เดินทางถงึสนามบิน กรุงปักกิง เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันแบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อาํเภอ 

เป็นนครทขีนึตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนยก์ลางการเมอืง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการ

คมนาคมทวัประเทศจีน และเป็นเมืองท่องเทยีวทมีชีือเสียงทงัในประเทศจีนและต่างประเทศ      

ทีพกั   THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหสับดีที1มกราคม2558  (4) กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – พระราชวงัฤดูรอ้น – ศูนยวิ์จยัแพทย ์– 

ถนนหวงัฝูจิง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสูก่ําแพงเมืองจีน  ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิงและสองข้างทางทอีุดมสมบูรณ์บนทรีาบสูงมอง

โกล และผ่านเส้นทางรถไฟทรานไซบีเรียทียาวทีสุดในโลก 

สมัผัสกบัความมโหฬารและความยิงใหญ่ของกาํแพงมรดกโลก

ทีส ร้างด้วยเลือด เนือและชีวิ ตของผู้ คนนับล้ านในสมัย

จักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ซึงยังคงครองความยิงใหญ่จนปัจจุบัน 

เป็น1 ใน 7 สิงมหัศจรรยข์องโลกสถานทีแห่งนีท่านจะได้

สมัผัสกาํแพงเมอืงจีนอย่างถงึจุดสงูสุดและพร้อมกับวิวทวิทศัน์

ทสีวยงามทา่นจะได้เห็นสิงมหัศจรรย์หนึงในเจ็ดของโลกในยุค

กลางทสีร้างขนึด้วยแรงงานของคนนับหมืนคน มีความยาวกว่า

6,350ก.ม.ก่อสร้างขนึครังแรกเมือประมาณกว่า 2,000ปีก่อน 

โดยเมอืงต่างๆแต่เมอืจักรพรรดิจินซี ผู้ รวบรวมประเทศจีนให้

เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดินจึงสังให้เชือมกาํแพงเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน ตัวกาํแพงสูง 7เมตร กว้าง 6 เมตรว่ากันว่า 

ถ้านําวัสดุทใีช้ก่อสร้างกําแพงแห่งนีมาสร้างกําแพงทีมีความ

หนา1เมตร สงู5เมตร 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย ปลานงึ

รวมมิตร  ขาหมูนาํแดง  ไก่อบ 1 ตวั  เนอืเป็ดผดัเห็ดป่า 

หมอ้ไฟเห็ดหูหนูดาํ หมูผดัตน้กระเทียม ผดัคะนา้กวางตุง้ 

ซุปเห็ดรวมมิตร 
จากนันนาํทา่นชม ศูนยวิ์จัยแพทยแ์ผนโบราณ(นวดฝ่าเทา้) 

ฟังการบรรยายแพทย์แผนโบราณทมีีมาตังแต่โบราณและการ



ส่งเสริมใช้สมุนไพรทมีีมานานนับพันปีของจีนนําท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ “อี เหอ หยวน”แปลว่า

อุทยานเพือพลานามัยอันผสมกลมกลืนกันได้ด้วยดี สร้างขึนประมาณ 800 ปี ในสมัยราชวงศ์จิน แต่ผู้ ทีทาํให้

สงิก่อสร้างนีสวยงามเป็นทเีลืองลือ คือพระนางซูสไีทเฮาแห่งราชวงศ์ชิง ชมความงดงามของทะเลสาบคุนหมิง ซึงเกิด

จากแรงงานคนขดุขนึมา แล้วเอาดินทขีดุพูนขนึไปเป็นเนินเขาข้างทะเลสาบนันเอง ผู้สร้างคือฮ่องเต้เฉียนหลงใช้ในการ

ฝึกซ้อมทพัเรือ ชมระเบียงทียาวทสีุดในโลกกว่า 700 เมตร และเรือหินอ่อนทสีร้างขึนโดยใช้งบประมาณของกอง

ทหารเรือ 

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคารบุฟเฟตญ์ีปุ่ น (เทปันยากิ)  

ซาซิมิ  ปลาแซลมอน  กุง้หวาน  ปลาหมึกยกัษ ์  ปลาฮามาจิของปิงย่าง  เป๋าฮือสด   ปลาหิมะ   หอยเซลส ์  กุง้  

หอยนางรม  ปลาไข่   ปลาไหลญีปุ่ นสเตก๊เนอื  สเตก๊แพะฯ เป็นตน้ 
เดินเล่น ถนนหวงัฟูจิง แหล่งช้อปปิงทขีนึชือของกรงุปักกงิ ถนนเส้นนีเป็นไฮไลทห์นึงของปักกงิ ร้านค้าทนัสมัยอยู่

ทา่มกลางตึกเก่าๆ ทนีีเป็นแหล่งช๊อปปิงเก่าแก่เป็นร้อยปีของปักกงิ ทงัสองข้างจะเป็นตึกเก่าเป็นร้อยๆ ปี ทยีงัคง

อนุรักษ์ไว้ ห้างเก่าๆ บางห้างกย็งัอยู่ บางส่วนได้มีการปรับปรงุเป็นห้างร้านทนัสมยั แนะนาํให้ไปเดินในตอนกลางคืน

ครับ เพราะสสีนัสวยงามมาก 

ทีพกั   THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัสุกรที์2มกราคม2558  (5) จตุัรสัเทียนอนัเหมิน– พระราชวงักูก้ง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรม 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นชม จัตุรสัเทียนอนัเหมิน ซึงจัตุรัสทใีหญ่ทสีดุในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักกิง สถานทจัีดพิธีฉลองเนือง

ในโอกาส วันสาํคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที

ระลึกท่านประธานเหมาเ จ๋อตุง จากนันนําท่านสู่  พระราชวังต้องห้าม 

“พระราชวงักูก้ง”หรือTHE FORBIDDEN CITY สร้างขึนในค.ศ.1406ใน

สมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีตําหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง เป็นทปีระทับ

และว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงชม

โบราณสถานและสงิก่อสร้างอนัทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมืองนํา

ทา่นนงัสามลอ้ชม “ หูถง้” ซึงแปลว่า  ตรอก ซอย หมายถึงย่านทอียู่อาศัย

แบบดังเดิมของชาวปักกงิทมีมีาตังแต่สมัยราชวงศ์หยวน บ้านอิฐชันเดียวมุง

ด้วยกระเบืองสเีทาตังรียงชิดกันตามตรอกซอย ทตีัดพาดพันกันตามแนวดิง

และแนวนอนเป็นตารางสีเหลียม ชาวหูถงใช้ชีวิตแบบดังเดิม ประกอบ

กจิกรรมประจาํวันอย่างง่ายๆ และเปิดเผยนาํทา่น 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ปลาซุนหยูนงึเตา้ชี  

ห่านย่างกวางตง  ผดัไก่บา้นไฟแดง กุง้อบวุน้เสน้ เคาหยกอบเผอืก

ซีโครงหมูทอดกระเทียม เตา้หูท้รงเครืองกวางตง้ ผดัคะนา้ ซุปเป็ดตุน๋

ฟักเขียว 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตังอยู่ทางทศิใต้ของกรุงปักกิง มีเนือที

ทงัหมด ๒๗๓ เฮกต้าร์เป็นสถานซึงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์

ชิงใช้เป็นทีบวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตาม



จันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสดจ็ไปประกอบพระราชพิธบีวงสรวงทนีันเพือให้การเกบ็เกยีวได้ผลอุดม หอบวงสรวง

เทวดาฟ้าซึงในสมยัราชวงศ์   ภายในบริเวณหอฟ้าเทยีนถาน ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตียน ลานหยวนชิว และ

ตําหนักหวงฉงอี ซึงตําหนักนีล้อมรอบด้วยกาํแพงเตีย ๆ กาํแพงนีสร้างถูกต้องตามหลักวิชาว่าด้วยเสียงจึงสะท้อน

เสยีงได้จนเป็นทเีลืองลือ เมือสองคนยืนอยู่ทกีาํแพงคนละฟากคนหนึงพูดใส่กาํแพงเบา ๆ อีกคนหนึงเอาหูแนบกับ

กาํแพงกจ็ะได้ยนิเสยีงพูดจากฝ่ายตรงกนัข้าม 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู อาหารซีฟุ้ดเมนูกุง้มงักร กุง้มงักรอบบะหมี ออเดริฟ์รวม

มิตรเตจิ้ว ปลากุย้หยูนงึซีอิว หอยเชลลอ์บวุน้เสน้ เป่าฮือสดอบเนยกุง้ทอดกระเทียม ซีโครงหมูอู๋ซี หมูสามชนัอบ

ผดัดองเตจิ้ว ผดัผกัตามฤดูกาล ซุปกระเพาะหมูตุน๋เยอืไผ่เป็นตน้ 

จากนันนาํทา่นชม โชวก์ายกรรมปักกิงพักเหนือยหลังจากนังเครืองมาหลายชม ชมความัศจรรยข์องชาวจีนทมีชีือเสยีง

ด้านการแสดงกายกรรมให้พวกท่านได้ประทบัใจ 
ทีพกั   THE WESTIN BEIJING CHAOYANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสารที์3มกราคม2558  (6) วดัลามะ – รา้นบวัหิมะ – ปักกิง – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นชม พระราชวงัหยงเหอกง ซึงเคยเป็นทปีระทบัขององค์ชายสีในสมัยราชวงค์ชิงต่อมาได้ยกให้เป็น วดัลามะ 

ชมพระพุทธรปูยนืซึงทาํด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว ซึงมคีวามสงูถงึ 26 เมตรเส้นผ่า ศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ทสีูง

ทสีดุในโลก  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่ายนําท่านชม ยาบัวหิมะ ทีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ นําร้อนลวก เป็นทพิีสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลาย ๆ 

เหตุการณ์ทเีกดิไฟไหม้แล้วมแีผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานีทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้  

17.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรงุเทพ ฯ  โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วยเ์ทยีวบินท ีTG 615 

21.20 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...   

 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน         หรือ 

อตัราแลกเปลียน ทงันโีดยคํานงึถงึความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั 

 
           ลีลา....ทีเป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี...ฮอลเิดย ์

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ  

ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดยีวเพมิ 

มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)ลด 

69,900.- 

68,900.- 

67,900.- 

66,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

67,900.- 

66,900.- 

65,900.- 

64,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

68,900.- 

67,900.- 

66,900.- 

65,900.- 

14,000.- 

15,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

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

พกัเดยีวเพมิ (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 

มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)  

679 

669 

659 

649 

140 

529 

679 

669 

659 

649 

140 

529 

 

อตัรานรีวม 

 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) โดยสายการบินทรีะบุตามรายการพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าโรงแรมทพัีก5 คืน (สองท่านต่อหนึงห้อง) 

 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเทยีว, ค่าเข้าชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทไีด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทมี,ี  

 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอบุัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลเนืองจากอบุัติเหตุในวงเงิน 300,000 

บาท 

 

อตัรานไีม่รวม 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

 ค่านาํหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบินกาํหนด ( 20 กโิลกรัมต่อท่าน ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทสีงัเพิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 

 

เงือนไขการชําระเงิน 

 “การจอง” กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสงัจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนาํฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 ชือบัญชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จํากดั  บญัชีกระแสรายวนั ธ.กสกิรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 - 6 

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

 “การจ่ายส่วนทีเหลือ” กรณุาชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 



การยกเลิก:   

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะนนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงินทงัหมด 

 

หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับทา่นผู้ เดินทางทเีคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทรัีงเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทงันีเพือความสขุของคณะผู้ เดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับท่านผู้ เดินทางทมีีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับท่านผู้ เดินทางทมีีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืนเพือไปทาํงาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่

การทอ่งเทยีว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทต้ีองใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านทต้ีองใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทมีีเด็กทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางทา่นอนื ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทเีป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกสทิธิประโยชน์ของท่านทจีองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทกีาํหนด ให้แก่

ลูกค้าทา่นต่อไปทแีจ้งชือรอไว้ ทงันีเพือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางทา่นอนื 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีผีู้ เดินทางตาํกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยนิดีจะจัดหาคณะทวัร์อนืทดแทนหากทา่นต้องการ 

 

9. ในกรณีททีา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใินการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีททีา่นขอเปลียนตัวผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่าย

เพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยนืวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวเครืองบินเทา่นัน เว้นแต่ตัวเครืองบินทไีม่อนุญาตให้เปลียนชือหรือ

คืนตัว 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าธรรมเนียมการยนืวีซ่าในทุกกรณี หากมกีารยนืวีซ่าแล้ว 

 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบต่อการททีา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสอืมเสยี รวมถงึการทมีไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทยีวบิน 

 

13. สาํหรับทา่นผู้ เดินทางทปีระสงค์จะซือตวัเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดําเนินการ

ใด ๆ ทก่ีอให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์นันๆ หากท่านผู้

เดินทางซือตัวหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยนืยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึ 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการทอ่งเทยีว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ทอ่งเทยีวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทพัีก หรือการปรับเปลียน

รายการทอ่งเทยีวใด ๆ  ทา่นมสีทิธขิอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากทา่นยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีทเีกิดเหตุจําเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทงันีเพือคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากทสีดุ 

 

15. สถานททีอ่งเทยีวทรีะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานททีอ่งเทยีวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามทรีะบุไว้ในเอกสารของสถานทนีัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีทมีเีหตุล่าช้าหรือเหตุอนืใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทที่องเทยีวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

 

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

สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

 

18. ตําแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตัวเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ตําแหน่งทีนังได้เอง ทงันีบริษัทฯ จะพยายามจัดทนีังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีทสีุดภายใต้ลักษณะ

ตาํแหน่งทนีังแบบหมู่คณะทสีายการบินจัดให้มา 

 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยนิดีทไีด้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางทเีชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป

ทอ่งเทยีวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศททีา่นได้เดินทางไป 

 

20. เมือท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


