
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาที่งดงามที่สดุของการท่องเที่ยวดินแดนที่เตม็ไปด้วยความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  

สมัผสัประสบการณ์แสนพิเศษ ที่ท่านจะพบได้เพียงแค่ในดินแดนแห่งน้ี 

ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุกกบัการ “ข่ีสโนว์โมบิลและน่ังสนัุขลากเล่ือน”    

Exclusive กบัการพักใน GLASS IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่า  

ทลายทุ่งน า้แขง็ไปกบัเรือตัดน า้แขง็  SAMPO ICEBREAKER ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

บริการอาหารหลากเมนู เพ่ือให้ท่านได้สมัผสัวัฒนธรรมการกนิ   

 การเดินทางที่จะท าให้การท่องเที่ยวของทา่นครบทุกบรรยากาศ  ให้ตื่นตากบัดินแดนแห่งนี้  

  

ก ำหนดกำรเดินทำง  13-19 ก.พ. / 15-21 มี.ค. 2562   จ ำนวน 10 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ  - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด)์  - ตลำดนดัริมทะเล - เฮลซิงกิ 

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบนิ ฟินน์แอร์  

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเชค็อนิ 

09.05 น. ออกเดนิทางสู่เฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดย สำยกำรบินฟินนแ์อร ์เที่ยวบนิที่ AY142 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมอืง  

น าท่านสมัผัสวิถชีีวิตของชาวเมืองเฮลซิงก ิณ ตลำดนดัริมทะเล  (Market Square) ที่มชีื่อเสยีงนอกจากจะเป็นตลาด

ย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้แล้ว ยังเป็น

ที่ตั้งสถานที่ส  าคญั อาท ิท าเนียบประธานาธบิด ีศาลากลางและโบสถ.์..  
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั  RADISSON BLU ROYAL  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  (2)  เมืองเฮลซิงกิ – ปอรโ์ว – เฮลซิงกิ - โบสถเ์ทมเป ลิโอ คิโอ  - ชมเมือง  - เมืองเฮลซิงกิ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านชม เมืองปอรโ์ว (Porvoo) เมืองเลก็ที่เตม็ไปด้วยความสุข ความงามล า้ค่าของบรรยากาศเมืองเก่า 

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้ นชื่อของฟินแลนด์ ทัศนียภาพของป่าไม้เขียวขจีที่ชาว

ฟินแลนด์ภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ในการรักษาพ้ืนที่ป่าและอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเป็นอนัดับต้นๆ ของโลก เมืองปอร์โว 

สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพ้ืนที่บริเวณนี้ ยังอยู่ในปกครองของ

สวีเดน เข้าสู่เขตเมืองเก่า The Old Town ซึ่งยังมีกล่ินอายของชุมชนแบบพ้ืนบ้าน บ้านไม้หลากสสีวยงามที่ปลูกเรียง

รายริมแม่น า้เป็นเสน่ห์อกีอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมอืง บรรยากาศมองดูคล้ายบ้านตุก๊ตา ชาวฟินน์มกัจะแวะเย่ียม

ชมบ้านของ เจ. แอล. รูเนอเบิร์ก (J.L. Runeberg) ศิลปินคนส าคัญผู้แต่งเพลงชาติฟินแลนด ์แวะชม โบสถใ์หญ่ใน

เมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็นลูเทอรันที่เก่าแก่ที่สดุ ชาวเมอืงเชื่อกนัว่าแม่พระที่นี่ศักดิ์สทิธิ์นัก ขออะไรกจ็ะได้

อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงเฮลซิงก ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

 จากนั้นน าท่านชม โบสถเ์ทมเป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) หรือ โบสถหิ์น (ROCK CHURCH) สร้างขึ้นใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 เป็นโบสถท์ี่มสีถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยการสร้างมกีารขดุเจาะเข้าไปในภเูขาหินแกรนิตทั้ง

ลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตวัเองอย่างล า้ลึก คุ่รักหนุ่มสาวจะนิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้

หากมองจากมุมสงูทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้ มีรูปร่างคล้ายจานบิน… พาท่านชม จัตุรสัรฐัสภำ (Senate 

Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรเูธอรัน... 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั  RADISSON BLU ROYAL  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  (3) เมืองเฮลซิงกิ – เมืองเคมิ – ปรำสำทหิมะ – เมืองเคมิ  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพ่ือเดนิทางสู่เมอืงเคม ิ 

10.40 น.  ออกเดนิทางต่อสู่เมอืง เคม ิ โดย สำยกำรบิน ฟินนแ์อร ์ เที่ยวบนิที่ AY632 

12.20 น. เดนิทางถงึเมอืงเคมิ น าท่านเดนิทางสู่ภัตตาคารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

น าท่านเข้าชม ปรำสำทหิมะ Snow Castle อนัเป็นผลงาน ประติมากรรมระดับโลก โดยคร้ังนี้ เป็นคร้ังที่ 19 ในทุก ๆ 

ปีของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ช านาญการจะเริ่มการแกะสลัก และน าเอาน ้าแขง็ก้อน

มหึมามาตกแต่งเป็นรปูแบบต่าง ๆ รวมถงึการจ าลองแบบให้เป็นเมืองน า้แขง็ที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกโดยฝีมือ

มนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

ท่ีพกั  CUMULUS CITY KEMI HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

    4 | P a g e  

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  (4) เมืองเคมิ - ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER  - ICE SWIMMING - โรวำเนียมิ  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ ท่ำเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตดัน ้ ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร ์ที่โด่งดังที่สุดในโลก 

ปลดประจ าการแล้วน ามาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน า้แขง็ที่บด

ทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กตกิ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ บนเรือ  

บ่ำย เรือน าท่านสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน า้แขง็ที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน 

ว่ำยน ้ ำในทะเล Ice Swimming ลงว่ายน า้ในบ่อน า้กลางทะเลที่หนาวเยน็ และล้อมรอบไปด้วยน า้แขง็หนาอุณหภมูิที่

ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน า้พิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่งน าคณะ

เดินทางสู่โรวาเนียมี่ ...  เมืองหลวงของดินแดนลับป์แลนด์ มีแม่น ้า 2 สายไหลตัดพาดผ่านเมืองนี้  คือ แม่น ้า  

KEMIJOKO และแม่น า้ OUNASJOKI โรวาเนียมิ ไม่ใช่เพียงรู้จักว่าเป็นเมืองหลวงของลัปป์แลนดเ์ท่านั้น แต่ยังเป็น

ที่รู้จักว่าเป็นบ้านของคุณตาใจด ีที่เดก็ทุกคนทั่วโลกต่างเฝ้ารอการมาของคุณตา “ซำนตำ คลอส” 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง    

ท่ีพกั   SCANDIC ROVANIEMI CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง   (5) โรวำเนียมี ่– หมู่บำ้นซำนตำครอส - กิจกรรมขบัข่ีสโนวโ์มบิล – โรวำเนียมี ่ - IGLOOS 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านสู่ หมู่บำ้นซำนตำคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ท  าการไปรษณีย์ ส าหรับท่านที่

ต้องการส่งของขวัญ ไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรปูกบัคุณลุงซานตาที่ใจด ีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน   
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์ในการ ขบัข่ีสโนวโ์มบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบน

หิมะหรือน า้แขง็ โดยท่านจะได้รับค าแนะน าในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 

และช านาญเส้นทางในการเดนิทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยมกีารจัดเตรียมชุดกนัหนาว, เปล่ียนรองเท้าที่

ให้ความอบอุ่น, ถุงมอื, หมวกกนันอ็ค เพ่ือความปลอดภัย (รถ 1 คนั นัง่ไดเ้พยีง 2 ท่ำน)   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง    

ท่ีพกั   SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE ROVANIEMI หรือเทียบเท่ำ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง   (6) โรวำเนียมี – กิจกรรมลำกเลือ่น – พพิธิภณัฑอ์ำรก์ติกมุ -โรวำเนียมี – สนำมบิน - เฮลซิงกิ  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านสู่ ฟำรม์กวำงเรนเดียร ์สมัผัสกบัพาหนะที่ส  าคัญของคุณลุงซานต้า ให้ท่านทดลอง นัง่เลื่อนหิมะ (Reindeer 

Sleigh) ที่จะท าให้ท่านได้รู้สกึตื่นเต้นกบัความเรว็ในรูปแบบใหม่ น าท่านเดินทางสู่ ฟำรม์สุนขัฮสัก้ี ให้ท่านทดสอบ

ประสบการณ์ด้วยการ ขบัเคลือ่นสุนขัลำกเลือ่น HUSKY SAFARI ฮัสกี้ เป็นสนุัขที่มมีายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว 

เพ่ือใช้ในการลากเล่ือนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพ้ืนที่ที่ปกคลุมไปด้วยน า้แขง็และหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็น

สนุัขลากเล่ือนพันธุแ์ท้ ที่มปีระสทิธภิาพในการลากเล่ือนสงูสดุในบรรดาสนุัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากสนุัขพันธุ์

นี้มนี า้หนักเบา, คล่องตวั, ว่องไว, แขง็แรงและอดทนต่อความหนาวเยน็และความ อดอยากในฤดูหนาวได้ด ีรวมทั้งมี

ความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงท าให้สามารถลากเล่ือนด้วยความเรว็เป็นเวลาตดิต่อกนันานๆในอณุหภมูิ

ที่ต ่ากว่าศูนย์องศา นอกจากนี้ สนุัขลากเล่ือนยังเป็นกฬีายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการ

แข่งขนัแต่ละคร้ังจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วยอาหารพ้ืนเมอืง 

 น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์ศูนยวิ์ทยำศำสตรอ์ำร์กติกุม” (Arktikum) แหล่งรวมความรู้  ความเป็นมาและ

วัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟินแลนดร์วมถงึประเทศใกล้เคยีงในแถบอาร์กตกิที่เปิดเมื่อปี 1992 เป็นพิพิธภัณฑ์

แห่งแลปแลนดท์ี่ย่ิงใหญ่และได้รับความนิยมมากเพราะจะมข้ีอมูลที่ท าให้ผู้เข้าชมได้รู้จักฟินแลนดม์ากขึ้น ได้เข้าใจว่า

ประชากรทั้งในฟินแลนดเ์องและในอาร์กตกิมต้ีนก าเนิดของเผ่าพันธุแ์ละด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่มคีวามหนาวเยน็แสน

สาหัสได้อย่างไร 
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เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภ้ตตาคารอาหารจีน  

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทางสู่เฮลซิงก ิโดย สำยกำรบินฟินแอร ์เที่ยวบนิที่ AY540 

23.10 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินเฮลซิงกิ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7) เฮลซิงกิ - สุวรรณภูมิ  

00.40 น. ออกเดนิทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดย สำยกำรบินฟินแอร ์เที่ยวบนิที่ AY 143 

15.35 น. เดนิทางถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

************************* 

 

ลีลำวดี ฮอลเิดย ์

ลีลำ....ท่ีเป็นตวัคุณ 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 198,900.- 195,900.- 196,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 188,500.- 185,900.- 186,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 178,500.- 175,900.- 176,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 168,500.- 165,900.- 166,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 42,000.- 42,000.- 42,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 40,000.- 40,000.- 40,000.- 

กรณีบินชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ท่ำนล่ะ (โดยประมำณ) 95,500.- 95,500.- 95,500.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัรำค่ำบริกำร ในกรณีเดินทำงต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

1959 

1859 

1759 

1659 

420 

1559 

 

1959 

1859 

1759 

1659 

420 

1559 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

  “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  
 - ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)  

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

http://www.leelawadee.holiday/
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โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

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

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


