
LEELA MYANMAR PREMUIM
Mandalay - Pyin U Lwin – Bagan - Yangon

1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 JUNE 5-9 / 13-17 / 20-24 JULY 
2-6 / 17-21 / 24-28 AUGUST 6-10 / 14-18 / 20-24  SEPTEMBER 4-8 / 19-23 / 26-30 OCTOBER



ดื่มด่่ำควำมงดงำมจำกหวัใจแห่งควำมศรทัธำต่อพุทธศำสนำอยำ่งแรงกล้ำ

DAY1
10.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิสุวรรณภมู ิชั้น 4 เคำนเ์ตอร ์F สำยกำรบนิ  

บำงกอก แอร์เวย์ พร้อมเจำ้หนำ้ทีจ่ำกทำงบริษทัฯ คอยตอ้นรบัอำ่นวยควำมสะดวก

12.00 น.  ออกเดนิทำงสู ่เมือง มัณฑะเลย์ ประเทศพมำ่ โดยสำยกำรบนิ บำงกอกแอร์เวย์
เที่ยวบนิที ่PG 709

13.30 น.  เดินทำงถงึสนำมบนินำนำชำต ิมัณฑะเลย์ น่ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

น่ำทุกท่ำนมุ่งหน้ำสู่ เมืองเมยเ์มีย่ว เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียง  หรือที่รู้จักกันในนำมของ เมืองพินอลูวนิ (PYIN OO LWIN)



น ำท่ำนสู่เจดีย์อองทูกันทา ถ่ำยรูป
เป็นท่ีระลกึกบัเจดีย์ท่ีสวยงำมและนมสักำร
พระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งเป็นหินอ่อนท่ี
หนักถึง 17 ตัน มีเร่ืองเล่ำว่ำพระพุทธรูปนี ้
เป็นหินอ่อนท่ีใหญ่ก ำลังบรรทุกไปส่งท่ี
ประเทศจีน ระหว่ำงทำงได้หล่นท่ีเมืองนี ้
และแม้จะน ำรถเครนมำยกขึน้ก็ไม่สำมำรถ
ยกได้ จึงเช่ือกนัว่ำท่ำนต้องกำรท่ีจะอยู่ท่ีน่ี
ดงันีจ้ึงมีกำรแกะสลกัเป็นพระพุทธรูปและ
สร้ำงเจดีย์ครอบไว้ท่ีน่ี สร้ำงเสร็จใน ปี ค.ศ. 
2000 และเป็นท่ีสกักำระของชำวพม่ำ น ำ
ท่ำนชมวิวท่ีสวยงำมของเมืองโดยรอบจำก
จดุนี ้

เจดียอ์องทูกันทา



หลงัจำกนัน้น ำทำ่นชมน า้ตกพียกอก (Pwe Gauk
Fall) หรือน า้ตกเบ (Be Fall) ซึง่เป็นน ำ้ตกท่ีสวยงำมของ
เมือง ชมม้ำหมนุด้วยพลงังำนน ำ้ตกท่ีเป็นควำมชำญฉลำด
ของคนพืน้เมืองที่ใช้ธรรมชำติเป็นเคร่ืองช่วย และน ำทำ่น
ข้ำมสะพำนแขวนพร้อมถ่ำยภำพเป็นท่ีระลกึ ให้ทำ่นเลือกซือ้
สินค้ำพืน้เมือง อำทิเช่น แยมสตรอเบอร์ร่ี หรือจะเป็นไวน์ท่ี
เป็นสินค้ำส ำคญัของเมืองพินอลูวิน ท่ีมีทัง้ไวน์แดงและไวน์
ขำว 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำร หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเข้ำท่ีพกั

น ้าตกพียกอก



ที่พกั

หรือเทียบเทำ่



สูดอำกำศยำมเช้ำ พร้อมน่ำท่ำนนั่ง รถม้ำ สัมผัสถึง
กลิ่นอำยควำมเป็นผู้ดีอังกฤษที่ยังคงหลงเหลือยู่ ในแดน
ตะวันออก ทั้งบ้ำนเรือนไม้อำยุ ร้อยกว่ำปี ที่ยังคงสีสันสวย
สดงดงำม โบสถ์ทรงโคโรเนียล กลำงเมือง หรือจะเป็น จัตุรัส
กว้ำงหน้ำหอนำฬิกำประจ่ำเมืองสไตล์ยุโรป น่ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่
ตลำดกลำงเมือง ตลำดพินอูลวิน เป็นตลำดท้องถิ่นเหมือนตลำดใน
ตัวเมืองย่อมๆ ตำมต่ำงจังหวัดบ้ำนเรำ มีข้ำวของเครื่องใช้ ของ
กิน ของสด ของแห้ง ผัก ผลไม้ ดอกไม้นำนำพรรณ ให้ท่ำน
จับจ่ำยกันอย่ำงอิสระ ที่นี่ยังจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ำย
ของผู้คน รวมถึงวัฒนธรรมกำรกิน ที่มีอำหำรท้องถิ่นที่
หลำกหลำย จะท่ำให้ท่ำนเผลอใจหลงเสน่ห์ตลำดแห่งนี้

เมืองพินอูลวิน

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น่ำท่ำนชม สวนดอกไม ้NATIONAL KANDAWYGI GARDEN สวนเก่ำแก่ตั้งแต่ปี 
1924 เดินผ่ำนประตูโบรำณเข้ำมำ น่ำทุกท่ำนชมสวนแบบ EXCLUSIVE กับ รถกอล์ฟ ที่
จะน่ำทุกท่ำนชมควำมงดงำมของดอกไม้นำนำพันธ์ รถกอล์ฟแล่นผ่ำน ศูนย์รวมพันธ์
กล้วยไม้และผีเสื้อ สู่หอสังเกตกำรณ์ น่ำทุกท่ำนขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 10 ภำพเบ้ืองหน้ำเมื่อแรก
เห็น คือ สีสันที่แต่งแต้มอยู่บน ภำพวำดผืนใหญ่ ทั้ง แดง ชมพู เหลือง ส้ม เป็นจุดเล็กๆ 
ตัดกับสีเขียวอ่อน และสีเข้ม ไล่สีกันอย่ำงงดงำม มองเรื่อยออกไป จะเห็นทะเลสำบอัน
กว้ำงใหญ่ ของ ทะเลสำบกันดอจี

NATIONAL KANDAWYGI GARDEN

กลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



น่ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพระมหำมนุี (Mahamuni Paya) หรือ พระมหำเมียะมุนี ซึ่งเชื่อว่ำพระพุทธเจ้ำได้ประทำนลม
หำยใจไว้ให้ จึงท่ำให้เกิดควำมศรัทธำว่ำท่ำนมีชีวิต จึงมีพิธีศักด์ิสิทธ์ล้ำงพระพักตร์ทุกรุ่งสำงมำกว่ำ 200 ปีแล้ว ให้ท่ำนได้ร่วมพิธี ซึ่งจะท่ำได้
เฉพำะเพศชำยเท่ำนั้น

Mahamuni Paya

วัดพระมหำมุนี 



หลังจำกมื้ออำหำรน่ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเข้ำชม พระรำชวังมัณฑะเลย์ พระรำชวังท่ีถูกสร้ำงขึ้นใหม่
หลังจำกที่อังกฤษได้ท่ำลำยไปหมดแล้วในอดีต โดยสร้ำงข้ึนจำกข้อมูลที่มีในปี ค.ศ.1995 โดยรัฐบำลพม่ำได้รับกำรออกแบบให้มีคูน่้ำล้อมรอบ
ด้ำนละ 2 ไมล์ หรือ 3.2 กิโลเมตร ด้ำนในสร้ำงด้วยไม้สักย้อมสีแดง และปิดทอง แบ่งเขตวังเป็นชั้นกลำง ชั้นนอกและชั้นใน มีท้องพระโรง 3 
หลัง และมหำมณเฑียรแก้ว มณเฑียรน้อย ชมรูปปั้นพระเจ้ำสีปอ และรูปปั้นพระเจ้ำมินดงและมเหสี ในท้องพระโลง ชมหอสูงพร้อมถ่ำยรูปเป็นที่
ระลึก ก่อนเดินทำงออกทำงด้ำนหลัง



ได้เวลำอันสมควร น่ำท่ำนเดินทำงจำกเมอืงมณัฑะเลย์ สู่มหำนครเจดยี์ เมืองพกุำม

17.45 น. น่ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง พุกำม โดยสำยกำรบิน AIR KBZ AIRLINE เที่ยวบินที่ K7225
18.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองพุกำม น่ำท่ำนเข้ำสูเ่มืองที่มำกดว้ยควำมรุง่เรืองในพระพุทธศำสนำ



บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร SUNSET GARDEN 
พร้อมบรรยากาศพระอาทติย์ลับขอบฟ้า ณ แม่น า้อริะ
วดี กับเมนูกุ้งแม่น า้ กุ้งตัวใหญ่ พร้อมชมกำรแสดงหุ่น
กระบอก ศิลปะกำรแสดงชัน้สงูของพมำ่ ท่ียงัคงเหลือไมม่ำก
ท่ีสำมำรถเชิดได้อยำ่งน่ำชม จนเป็นท่ีประทบัใจ

ที่พัก

หรือเทียบเท่า 



เช้ำ : รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั

น่ำท่ำนชมตลำดเชำ้เมืองพกุำม (Nyaung Oo Market) จำกนั้นนำ่ทำ่นเดินทำงชม
เจดีย์สำ่คญัตำ่ง ๆ ของเมอืง ซึ่งมีอยู ่3 เจดีย ์คือ เจดีย์ชเวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่ง
เป็นที่ประดษิฐำนพระบรมสำรรีกิธำตทุีใ่หญท่ีสุ่ดในพกุำม ทั้งกระดูกหนำ้ผำก (พระนลำฎ) และพระ
เขี้ยวแกว้ หรือพระทนัตธำตขุองพระพทุธเจำ้ 

DAY 3

เจดีย์ชเวสิกอง

หลังจำกสูดอำกำศยำมเช้ำ แล้วน่ำชม ตลำดเช้ำเมอืงพุกำม (Nyaung Oo Market) กับบรรยำกำศของพ่อค้ำ
แม่ขำยที่เหมือนได้ย้อนเวลำกลับไปรำว 30 ปีที่แล้ว สีสันและกลิ่นไอ ของตลำดพื้นเมืองท่ีครื้นเครง วิถีชีวิตชำวบ้ำนของชำว
พุกำม ที่ยังคงดูเรียบง่ำยและงดงำม



เดินทำงสู่เมืองโบรำณแห่งทะเลเจดีย์ ทำงด้ำนทิศตะวันตก ชม
เจดีย์อนัท หรอือนันดำ สร้ำงในปี ค.ศ. 1091 ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สวยงำมตำม
สถำปัตยกรรมสมัยพุกำม ทั้ง 4 ด้ำนของเสำประดิษฐำนพระพุทธรูปยืน
ขนำดใหญ่ 4 องค์ ซึ่งแกะสลักจำกไม้ สูงประมำณ 9.50 เมตร ซึ่งมีควำม
งดงำมในทุกมุมทั้งแสงและประโยชน์ใช้สอย 

จำกนั้นน่ำท่ำนชม เจดีย์วหิำรสพัพญัญ ู
สร้ำงขึ้นรำวคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในรัชกำลพระเจ้ำอลองสิตถุ
“สัพพัญญู” หมำยถึงพระผู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมำสัมพุทธะ เจดีย์มี
ควำมสูง 61 เมตร ออกแบบเป็น 2 ชั้น ถือว่ำเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุด
ในพุกำม

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ณ ห้องอำหำร The King Si Thu
ให้ท่ำนลิ้มรสอำหำรพื้นเมืองเลิศรส

เจดีย์สัพพัญญู

เจดีย์อนันดา



จำกนั้นน่ำท่ำนชม วัดกู่เปำ้จี (Gubyaugyi Temple) ซึ่ง
แปลว่ำ ถ้่ำใหญ่ สร้ำงขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 13 ได้รับแรง
บันดำลใจจำกวิหำรมหำโพธิ์ที่พุทธคยำ ประเทศอินเดีย ด้ำน
ในมีจิตรกรรมฝำผนังอันงดงำมแสดงเรื่องพุทธชำดก

วัดกู่เป้าจี
จำกนั้นน่ำท่ำนชมศิลปะกำรท่ำเครื่องเขนิ (Lacquerware) ซึ่ง
ท่ำจำกไม้ไผ่สำนหรือขนม้ำ จำกนั้นทำด้วยรักสีด่ำ ตกแต่ง
ลวดลำยต่ำงๆ ในรูปแบบต่ำงๆ ตั้งแต่ ที่ใส่ไม้จ้ิมฟัน ถ้วย 
ชำม แจกัน หรือขันน่้ำ ถำด ฯลฯ 

เครื่องเขินเมืองพุกาม



น่ำท่ำนชมทุง่เจดยี์จำกมมุสงูของหอคอยแหง่เมอืงพกุำม
ด้วยกำรขึ้นลฟิท์ สะดวกสบำยไมต่้องเดินหรือปนีป่ำยให้
เหนื่อย ชมวิวทุ่งเจดียส์ุดลูกหูลกูตำ ก่อนพระอำทิตย์ตก
ลับขอบฟ้ำ

หอคอยเมืองพุกาม

ค่่ำ บริกำรอำหำรค่ำ่ ณ ร้ำนอำหำร Green Elephant
ร้ำนอำหำรชื่อดังของเมืองพุกำม ให้ท่ำนลิ้มรสอำหำร
พื้นเมืองของพม่ำ ในบรรยำกำศริมแม่น้ำ่อิระวดี



ที่พัก

หรือเทียบเท่า 



10.25 น.  เดินทำงสู่เมือง ย่ำงกุ้ง โดยสำยกำรบินย่ำงกุ้งแอร์เวย์ เท่ียวบินที่ YH910
11.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินย่ำงกุ้งอินเตอร์เนชัน่แนล

เช้ำ : รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร Golden Crab
ภัตตำคำรใหม่ล่ำสุด บริกำรอำหำร Seafood เลิศรส

น่ำท่ำนชม เจดีย์โบตะทำวน์ เป็นหนึ่งในมหำบูชำสถำน

ของชำวมอญและพม่ำ สัมผัสควำมย่ิงใหญ่ของเจดีย์ ซึ่งภำยใน
ทั้งก่ำแพงและพื้น ก็เป็นสีทองอร่ำมทั้งยังเป็นที่ประดิษฐำนพระ
เกศำธำตุ ครอบแก้วใสที่ เห็นชัดเจนหรือจะเป็น พระพุทธรูป
ทองค่ำ องค์สง่ำงำมเดินถัดไปด้ำนหลังเพื่อต่อแถวเข้ำคิว ให้ได้
ขอพร พระเทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ที่ชำวพม่ำและชำวไทยมำ
ไหว้พระขอพรและสมหวังทันใจ แต่ว่ำ กำรขอพรก็มีเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร คือ ให้น่ำเอำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำว
อ่อน กล้วยมำสักกำระจำกนั้นเอำเงินจะเป็นสกุลใดก็ได้ เอำไปใส่
มือเทพทันใจ 2 ใบ เสร็จแล้วก็
ไหว้ขอพร และดึงกลับมำ 1 ใบ
เก็บ ใส่กระเป๋ำไว้ จำกนั้นก็
ให้เอำหน้ำผำกไปแตะที่นิ้วของ
เทพทันใจเท่ำนั้น พรก็จะสมหวัง 



เชิญท่ำนชม พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง 
เจดีย์ทองแห่งเมืองดำกองหรือตะเกิง (ชื่อเดิมของ
เมืองย่ำงกุ้ง) แห่งลุ่มน้่ำอิระวดี มหำเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศพม่ำ บรรจุพระบรมเกศำธำตุทั้งหมด 8 
เส้น มีควำมสูงถึง 326 ฟุตมีทองค่ำโอบหุ้มอยู่เป็น
น้่ำหนักถึง 60 ตันยอดฉัตรประดับประดำด้วยเพชร
พลอยอัญมณีล้่ำค่ำกว่ำ 4,531 เม็ดรวมถึงทับทิม
ขนำดเท่ำไข่ไก่และบนยอดเฉวตฉัตรประดับด้วยเพชร
ขนำด 76 กะรัต (ขนำดเท่ำฝ่ำมือคน!!)รอบๆองค์พระ
เจดีย์ชเวดำกองเป็นลำนกว้ำงรองรับแรงศรัทธำของ
พุทธศำสนิกชนได้จ่ำนวนมำก มหำเจดีย์ชเวดำกอง 
เป็น พระธำตุระจ่ำปีเกิด มะเมีย อีกด้วย ถ้ำใครเกิดปี
มะเมีย อย่ำพลำดกับกำรสักกำระมหำเจดีย์องค์นี้... 

ค่่ำ บริกำรอำหำรค่่ำ ณ ภัตตำคำร Royal Garden
บริกำรอำหำรจีนเลิศรส



ที่พัก

หรือเทียบเท่า 



หลังจำกน้ันเดินทำงชม เจดีย์ซูเล่ (Sule) สร้ำงขึ้นมำก่อน
เจดีย์ชเวดำกอง เป็นเจดีย์ทองทรง 8 เหลี่ยม สูง 48 เมตร ตั้งใจ
กลำงเมือง มีวงเวียนล้อมรอบ ชมศำลำว่ำกลำงเมืองย่ำงกุ้งที่ได้รับ
กำรปรับปรุงให้มีควำมสวยงำมและสวนสำธำรณะมหำบันฑุละ (Maha
Bandoola Park) ที่มีอนุสำวรีย์แห่งเสรีภำพ (Independence 
Monument) ใจกลำงสวน ชมตึกโบรำณเก่ำแก่มำกมำยบริเวณนี้

จำกนั้นน่ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดโบโจก๊อองซำน (Bogyoke
Aung San Market) หรือเดิมเรียกสก๊อตมำร์เก็ตสร้ำงเม่ือปี ค.ศ. 
1926 ให้ท่ำนชม สินค้ำต่ำงๆ ตั้งแต่เครื่องอัญมณี หยก ไม้หอมแกะสลัก 
ผ้ำโสร่ง และเสื้อยืด และภำพวำด สินค้ำทั้งอำหำรและขนมพื้นเมือง จนได้
เวลำพอสมควร จำกนั้นน่ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินย่ำงกุ้ง

เช้ำ : รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั



น่ำท่ำนสักกำระ พระหินออ่น (เจ๊ำดอจ)ี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ 

แกะสลักจำกหินอ่อนท่ีมีขนำดใหญ่ที่สุดในพม่ำมีน้่ำหนักถึง 60 ตัน สูง 
37 ฟุต แกะสลักโดยช่ำงชำวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่ำเป็นช่ำงฝีมือดี
ที่สุดของพม่ำ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำร

น่ำชมปำง ช้ำงเผอืก ที่เป็นช้ำงคู่บ้ำนคูเ่มืองของพม่ำมีสขีำว
เผือกตลอดทั้งตัวจ่ำนวน 3 เชือก ต้องตำมคชลักษณะของช้ำงเผือก
ทุกประกำร สมควรแกเ่วลำ



16.00 น.  น่ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติย่ำงกุ้ง เพื่อเดินทำงกลับ
18.20 น.  น่ำท่ำนเดินทำงกลับ โดย สำยกำรบินบำงกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 704
20.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิำพ... 

ลีลำวด ีฮอลเิดย์
ลีลำ......ทีเ่ปน็ตวัคณุ



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
17,500.-
10,000.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
17,500.-
10,000.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
17,500.-
10,000.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยว (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

579
569
559
549
175
479

579
569
559
549
175
479

อัตรำค่ำบรกิำร

คะแนนสะสมสำ่หรบัสมำชกิ

**อตัรำคำ่บรกิำรสำ่หรบัจำ่นวนผูเ้ดนิทำง ขั้นต่่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่ำน**
หำกมจีำ่นวนผูเ้ดนิทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มทำ่นละ 5,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 4 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรชำ่ระเงนิ : ส่ำหรับกำรจอง กรุณำช่ำระมัดจ่ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช่ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน

- ช่ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลเิดย์ จ่ำกัด
- ช่ำระโดยเงินสด
- สำมำรถช่ำระค่ำมัดจ่ำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.Leelawadee.holiday
- ช่ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบน่ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ่ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639-1-00265-5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อต๋ัว

เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


