
LEELA

ดูแลทกุท่านเหมอืนดัง่ครอบครวัของเรา
โปรแกรมท่องเทีย่วและสงัสรรค์

HAPPINESS NEAR YOU
AT KANCHANABURI



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูและอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์ และ STAFF ในจ านวน 2 ท่าน 
• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ (ภาพนิ่ง) ระหว่างการเดินทาง 1 ท่าน
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ านวยความสะดวก ณ สถานีรถไฟ



12.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ สถานี
รถไฟธนบุรี พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 
รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

13.55 น.  น าท่านเดินทางสู่ กาญจนบรุี โดยรถไฟ ขบวนที่ 257 
ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชั่วโมง

16.25 น.  เดินทางถึง สถานรีถไฟกาญจนบุรี 
หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยน าท่านเดินทางสู่
ร้านอาหาร

... เข้าสูห่ว้งเวลาแหง่ความสุข
เปลี่ยนบรรยากาศการเดนิทางไปกบัรถไฟสดุหรู

1DAY
SRT Prestige

ในระหว่างทางท่านจะได้สนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้กับท่านเพื่อเสริมสร้าง
ความสุขให้ท่านและคนท่ีท่านรักได้สนุกสนาน



SRT 

Prestige

ให้ท่านได้สัมผัสรถไฟสุดหรูแบบส่วนตัว (โบกี้เฉพาะคณะท่าน)

- VIP ห้องโดยสาร (ครัวร้อน) แบบ LUXURY 20 ท่ีน่ัง
- VIP ห้องโดยสาร (ครัวเย็น) แบบ LUXURY 35 ที่นั่ง
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง



บริการอาหารทา่นด้วยเมน ู
- แกงคั่วเนือ้ปกู้อน
- ต้มย ากุ้งน้ าใส           
- ห่อหมกทอด
- ย าถั่วพู
- ปลาทอดน้ าปลา
- ปลาช่อนแดดเดยีว
- ขนมไทย และผลไม้

บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร

คีรีธารา
น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหารโดยรถโค้ชปรับอากาศ 30 ท่ีน่ัง



Pool Villa Raft

ที่พัก

WANG NOK KAEW
หรือเทียบเทา่ 



DELUXE POOL ACCESS

ที่พัก

WANG NOK KAEW
หรือเทียบเทา่ 

ส าหรับครอบครวัทีม่เีดก็เลก็



2DAY
บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพ เดินเล่น
โดยรอบบริเวณทุ่งดอกเสี้ยนฝรั่งสีชมพูสดใส แซมด้วยทุ่งดอกดาวกระจาย
สีเหลืองอร่าม อีกหนึ่งสีสันความสดใสที่รอต้อนรับท่าน และยังสามารถเดิน
ชมสกายวอล์คกระจกใสให้ได้ตื่นเต้นอีกด้วย

“ผ่อนคลายไปกับดอกไม้นานาพรรณ”



คีรีมันตรา
บริการอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหาร



น าท่านเที่ยวชม เมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ย้อนอดีตสู่สมัย
รัชกาลที่ 3 เที่ยวชมเมืองเก่าในมุมต่าง ๆ พร้อมบริการพาท่านขึ้น
รถลากโบราณชมเมืองแบบไม่ต้องเดินให้เหนื่อยแต่อย่างใด ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพอย่างเต็มที่ (รวมค่าบริการเช่าชุด ท่านละ 1 ชุด)

Mallika City 

R.E. 124
ช่างภาพเก็บภาพสวย ๆ ตลอดการเท่ียว
ชมภายในเมืองมัลลิกา



เรือนหมู่
เมืองมัลลิกา

ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ า พร้อม ชมการแสดงพืน้บา้น
ที่จะให้ความเพลิดเพลินแก่ท่านระหว่างการรับประทาน
บริการท่านด้วยเมนู ข้าวตังหน้าตั้ง หมี่กรอบโบราณ 

ย ามะกะโท ห่อหมกปลายี่สก ปลาทอดสมุนไพร แกงมัสมั่นไก่ 
แกงรัญจวน น้ าพริกอ่องไก่

บริการอาหารค่ า ณ 

------- พื้นที่นั่งในการนั่งขึน้อยูก่ับวนัและชว่งเทศกาล -------

PARTY ชุดไทย



Pool Villa Raft

ที่พัก

WANG NOK KAEW
หรือเทียบเทา่ 



DELUXE POOL ACCESS

ที่พัก

WANG NOK KAEW
หรือเทียบเทา่ 

ส าหรับครอบครวัทีม่เีดก็เลก็



น าท่านเดินทางสู่ ซาฟารี ปาร์ค สวนสัตว์เปิดที่มี
ชื่อเสียงของกาญจนบุรี ให้ท่านไปชมสัตว์ป่าแบบ
ใกล้ชิด พร้อมกับให้อาหารสัตว์ในระยะประชิด 
เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจตลอด
เส้นทาง (บริการคณะท่านด้วยรถเหมาส่วนตัว)

สวนสัตว์ ซาฟารี ปาร์ค

3DAY
บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ร้านอนันดา
บริการอาหารกลางวนั ณ 



ลีลาวดี ฮอลเิดย์
ลีลา...ที่เป็นตัวคณุ

15.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถโคช้ปรบัอากาศ
18.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ

ถึงเวลาหาของฝาก น าไปมอบให้กับ

“คนที่คุณรัก”
--- ของน่าซื้อ ของดีเมืองกาญจนบุรี ---



นับแต่น้ีไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 40-50 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกคร้ัง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิารทวัร์ (ท่านละ)
40 ท่านขึน้ไป (ราคาเริ่มตน้ตอ่ทา่น)

ค่าบรกิารทวัร์
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) จ่ายเพิม่
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ใช้เตยีง
เด็กอายตุ่ ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตยีง

22,900 .-
7,500 .-
19,000 .-
12,500 .-



รถโคช้ปรบัอากาศ VIP 30 ที่นั่ง
- รถ 2 ชั้นยาว 12 เมตร
- เบาะนวด เบาะปรบัเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทกุเบาะ
- มีห้องน้ าชัน้บน
- มีพอรต์ชารจ์ USB
- คาราโอเกะ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
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% ของราคาทัวร์
- 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 มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

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

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง 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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• 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 านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจ้งแลว้ข้างตน้


