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ท่องเที่ยวอยา่งปลอดภัย
พร้อมการดแูล

“New Normal”
แบบ

COMMUTER



อุณหภูมิ
การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
ด้านสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง
- เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF 
- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ตลอดการท างาน

การตรวจวัด
ก่อนขึ้นรถ



10.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ROW F ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 3 พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อม
ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง
ความสุข

12.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ PG 227 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิชียงใหม ่หลังจากรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว

... เข้าสูห่ว้งเวลาแหง่ความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ
บินลัดฟา้ดว้ยสายการบนิ 

1DAY Bangkok Airways



WATPRATAT
DOIKHAM
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยค า ให้ท่านได้ไป
สักการะ หลวงพ่อทันใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
เชียงใหม่ ที่ใครมาเชียงใหม่จะต้องมาขอพรกันให้
เกิดความส าเร็จในด้านต่าง ๆ



เฮือนม่วนใจ๋
บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บริการอาหารท่านด้วยเมนู
- ไส้อ่ัว - ลาบปลาคั่ว
- น้้าพริกจิ้นหมู + ผักต้ม - แกงปลาช่อน
- แกงเห็ดถอบ หน่อไม้ดองใส่ไก่ - ไข่เจียวหมูสับ
- ผลไม้ตามฤดูกาล



ที่พัก

AKYRA MANOR
HOTEL
หรือเทยีบเทา่ 

PREMIER SUITE 60 ตร.ม.



โป่งแยง แอดเวนเจอร์
2DAY

บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ โป่งแยงแอดเวนเจอร์ ให้ท่านได้ท า
กิจกรรมความมันส์ ความเสียว ที่มัดรวมทุกอารมณ์ไว้
แล้วที่นี่ ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ถึง 2 
กิจกรรม

1. Jungle Coaster รถรางไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

2. Zipline 36 สถานี 

นอกจากนี้ท่านยังจะได้รับ T-Shirt และสามารถดื่ม
เครื่องดื่มหรือทานขนมเค้กเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน
ของท่านตลอดการท ากิจกรรม



บ้านม่อนม่วน
บริการอาหารท่านด้วยเมนู 
- เซ็ตน้้าพริกม่อนม่วน - ผัดผักรวมมิตร
- คอหมูย่างแม่อุ้ย              - ปีกไก่ทอดน้้าปลา
- ย้าสามเห็ดกุ้งสด - แกงส้มชะอมกุ้ง
- วาฟเฟิล เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมโฮมเมด

บริการอาหารกลางวนั ณ 



เดินทางสู่ อ.แม่ริม ณ ม่อนแจ่ม จุดชมวิวแลนด์
มาร์คที่มาแม่ริมแล้วต้องมาเช็คอิน โดยบริเวณ
รอบ ๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวย 
ๆ ใหท้่านได้เดินถ่ายรูปคู่กับทุ่งดอกเวอร์บีน่า ที่จะ
บานสะพรั่งสวยงาม และท่านสามารถเดินเที่ยวชม 
ณ บริเวณ SKY WALK จุดชมวิวแห่งใหม่ของ
ม่อนแจ่มให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศสุดสวยงาม
อย่างเต็มอิ่ม 

MAE RIM



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนดอกไม้แห่งใหม่

ที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมาก ณ

กู๊เนียร ์ฟอรเ์รส
ให้ท่านได้ช่ืนชมความงดงามของดอกไม้ พร้อม

ถ่ายภาพสวย ๆ คู่กบัดอกไม้อย่างอสิระ

KUV NIAM FOREST

เปลีย่นพาหนะนัง่รถพ่วงขา้งเขา้สวนดอกไม ้(รวมค่าบริการแลว้)



บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหารโรงแรมที่พกั

ITALICS
บริการท่านด้วยเมนู  
– พิซซ่า 2 หน้า 
– พาสต้า
– สลัดเชียงใหม่
SET MENU ส าหรับ 1 ท่าน
– ซุป (เลือก 1 เมนู ฟักทอง/มะเขือเทศ/เห็ด)
– สเต็ก (ปลา/หมู/แกะ)
– ของหวาน (เค้ก/ผลไม้/ข้าวเหนียวมะม่วง/ไอศครีม)



ที่พัก

AKYRA MANOR
HOTEL
หรือเทยีบเทา่ 

PREMIER SUITE 60 ตร.ม.



น าท่านถ่ายรูป CHIC CHIC กับแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของ

เชียงใหม่ ที่ใครก็ต้องแวะไปถ่ายรูป นั่นก็คือที่ ประตูท่าแพ ท่านจะ
เห็นแนวก าแพงเมืองเก่าที่สร้างด้วยอิฐ มีความสวยงามและเป็น
เอกลักษณ์ ท าให้ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายถ่ายรูป 
รับรองไม่ผิดหวัง

“สัญลักษณ์แห่งเมืองเชียงใหม่”
3DAY

บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บริการอาหารกลางวันท่านด้วย
- ข้าวซอย (ไก่ / เนื้อ / หมู)
- ชุดหมูสะเต๊ะ“ข้าวซอยเสมอใจ”

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



น าท่านเดินทางสู่  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็น
สถานที่ประดิษฐานเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ และมีความเป็นมาที่น่าค้นหา 
และวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 

CHEDI LUANG



น าท่านสักการะพระคูบ่้านคเูมืองของชาวเชียงใหม่ ณ

วัดพระสงิห์ วัดที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและเป็น

สถานที่ประดษิฐานพระพทุธรปูทีส่ าคัญทีสุ่ดองค์หนึง่
ของชาวล้านนา ภายในวิหารลายค าอันงดงาม มีแถวเสา
ที่บังคับสายตาให้มองตรงไปยงั พระพทุธสหิงิค์
พระพุทธรูปที่ส าคัญที่สดุประดิษฐานอยู่โดยมลีายค า
หรือลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งได้รบัการยกย่องว่า
งดงามที่สุดในล้านนา

PHRA SINGH
TEMPLE

WAT



ถึงเวลาหาของฝาก 
น าไปมอบให้กับ

“คนที่คุณรัก”
--- ของน่าซื้อ ของดีเมืองเชียงใหม่ ---



ลีลาวดี ฮอลเิดย์
ลีลา...ที่เปน็ตัว

คุณ

17.30 น. น าคณะทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชียงใหม่
19.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์

เที่ยวบนิที่ PG 220
21.00 น. เดินทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

พร้อมความประทบัใจ  



อัตราค่าบรกิารส้าหรับจา้นวนผูเ้ดินทาง 4-12 ท่าน
หากมีจ้านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก้าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิารทวัร์ (ท่านละ)

4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน

ผู้ใหญ ่
พักเดีย่ว (จ่ายเพิม่)

38,900.-
7,000.-

35,900.-
7,000.-

33,900.-
7,000.-



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 % จากราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร้าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ
ขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



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

• ส้าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต้าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และชา้ระมดัจา้แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจ้งแลว้ข้างตน้


