
 
 

 
 

Leelawadee Holiday สนบัสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal ชวนไทยเที่ยวไทย 

ใหท่้านไดย้ืดเสน้ยืดสายกบัการออกรอบสนามกอลฟ์ในเมืองเชียงใหม่  

เมืองที่ข้ึนชื่อและไดร้บัการยอมรบัจากนกักอลฟ์ทัว่โลก เที่ยวเชียงใหม่ 4 วนั 3 คืน  

เต็มอิ่มไปกบัการตีกอลฟ์ 2 สนามพรอ้มกบัรบัประทานอาหารรา้นดงัมากมาย  

หากท่านอยากยอ้นวยัออกไปเที่ยวยามราตรีทริปน้ีพรอ้มดูแลคุณ 

 

ก าหนดการเดินทาง  17-20, 24-27 กนัยายน/ 10-13, 22-25 ตุลาคม/12-15, 26-29 พฤศจิกายน 

    4-7, 10-13, 24-27 ธนัวาคม 2563  

วนัแรกของการเดินทาง    สนามบินเชียงใหม่ - อ.เมืองเชียงใหม ่

ช่วงบ่าย  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านและครอบครัว ณ ประตูทางออก สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  

  ออกเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อท าการเชค็อนิและให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัยโดยรถ Hyundai H1  

ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารค าดารา ทานอาหารรสชาติพื้นเมือง 

ในเรือนอาหารสดุหรูริมแม่น า้ปิง (ร้านอาหารแนะน า)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่พกั  อนนัตรา รีสอรท์ เชียงใหม่ (โรงแรมริมแม่น ้าปิง) หรือเทียบเท่า 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที่สองของการเดินทาง     อ.สนัก าแพง - สนามกอลฟ์ Chiangmai Highlands  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Chiangmai Highlands 

09.30 น. ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟ Chiangmai Highlands สนามที่ถือว่าเป็นทีน่ิยมของผู้ที่ชื่อชอบการ 

ออกรอบด้วยดีไซน์ของสนามที่ให้ความรู้สกึที่ดี ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทวิเขา และที่พเิศษสดุที่นี่ได้รับรางวัลมากมาย  

และเป็นสนาม 1 – 10 ของประเทศไทยที่ถูกใช้ในการจัดแข่งขนักฬีากอล์ฟอกีด้วย 

ช่วงบ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาสข์องสนามกอล์ฟ ไม่รวมค่าอาหาร 

  เวลาการออกรอบ สามารถปรบัไดต้ามอธัยาศยั กรุณาแจง้เวลาล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 

  

 

 

 

 

 

 

15.30 น. ให้ท่านได้อาบน า้เปลี่ยนเสื้อผ้าทีค่ลับเฮ้าส ์พร้อมออกเดินทาง 

16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

ส าหรับท่านที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟ น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติ สมัผัสความเงียบสงบกลางป่าใหญ่ “บา้นแม่ก าปอง” สถานที่

ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ผ่อนคลายที่ใคร ๆ กม็าทิ้งตัว ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเลก็ ใน

รูปแบบท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ ์ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านมีความเรียบง่าย สภาพอากาศ เยน็สบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเยน็มากในช่วงฤดูหนาว น าท่านเข้า

ชม โครงการหลวงตีนตก หรือ ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงตีนตก เป็นอกีศูนยฯ์ หนึ่ง  ซึ่งเกดิจากน า้พระทยัและพระ

วิสยัทศัน์อนักว้างไกลขององค์พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช  ก่อสร้างศูนย์พฒันาโครงการหลวงตีน

ตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธติ และส่งเสริมการเพาะเหด็หอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร ชม วดัคนัธา

พฤกษา หรือ วดัแมก่ าปอง ลักษณะของวิหารสร้างด้วยไม้สกัทองทั้งหลงั แกะสลักลวดลายอนัวจิติรงดงาม จุดเด่นของ

วัดแห่งนี้คือ อุโบสถกลางน า้ ซึ่งมีเพียง 2 ทีใ่นเชียงใหม่ ได้แก่ วดัพุทธเอ้น แม่แจ่ม กบัวัดคันธาพฤกษา ตั้งอยู่กลางล า

ธารของสายน า้แม่ก าปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ชม น า้ตกแม่ก าปองมีความสงูกนัถึง 7 ชั้น น า้ตกใสสะอาดเยน็ชื่นใจ มีต้น

เฟิร์น และตะไคร่น า้ขึ้นอยู่ทั่วไป ซึ่งมีต้นน า้เป็นแหล่งก าเนิดของประปา หมู่บ้านแม่ก าปองที่ชาวบ้านร่วมกนัสร้าง อสิระ

ให้ท่านเที่ยวพักผ่อนตามอธัยาศยั ณ แม่ก าปอง 

 

 

 

 

โปรแกรมส าหรบัท่านท่ีไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าร้านคาเฟ่ และ ร้านอาหารชื่อดังของแม่ก าปอง (ค่าอาหารไม่รวมในค่าบริการ) 

- รา้นกาแฟชมนก ชมไม ้- ร้านขายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เบเกอรี่  และด้วยที่ตั้งของร้านที่ตั้งอยู่ในมุมสงู สามารถนั่งจิบเคร่ืองดื่ม 

ชมวิวของหมู่บ้านที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจเีบ้ืองล่างได้อกีด้วย 

- อุตสาชงที่บา้น - ร้านกาแฟเลก็ๆ ท่ามกลางป่าและล าธารในหมู่บ้านแม่ลาย ร้านเป็นบ้านไม้แบบอบอุ่น ให้ความรู้สกึเหมือนนั่ง

จิบกาแฟอยู่ที่บ้าน เมนูมีทั้งกาแฟ เคร่ืองดื่มอื่น และขนมโฮมเมด 

- สว่างคาตา ร้านสว่างคาตา แม่ก าปอง  เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ริมธาร โดยทางร้านท าเป็นฝายให้น า้ตกลงมาเบ้ืองล่าง มีพื้นที่

ส าหรับเดินไปตรงกลางฝายเพื่อถ่ายภาพสวยๆ ได้   ซึ่งในช่วงฤดูที่น า้น้อยจะเหน็ทางร้านน าโตะ๊เก้าอี้มาตั้งอยู่กลางน า้ตก 

กลายเป็นจุดเด่น ที่ท าให้หลายคนชอบและแวะเข้ามาถ่ายภาพในมุมนี้อย่างไม่ขาดสาย 

- Teddu cafe - อกีหนึ่งร้านกาแฟที่ตกแต่งได้น่ารัก เป็นร้านกาแฟเลก็ๆ ที่ซ่อนตวัอยู่ในแมกไม้เขียวขจี ติดล าธารน า้ตก  ทางลง

ร้านอยู่บนเนินเขาต้องลงบันได ไปถัดจากทางลงจะเจอสะพานไม้ที่ข้ามล าธารไปยังตวัร้าน  

- ไสอ้ัว่ป้านิม่ อกีหนึ่งร้านดงัของแม่ก าปอง ตั้งอยู่ติดกบัร้านกาแฟบ้านฮิมห้วย เป็นร้านขายไส้อั่วชื่อดัง รวมถึงอาหารพื้นเมือง

ต่างๆ ทั้งส้มต า ลาบ น า้ตก ไก่ทอด  

- ธารทองลอดจ ์ที่พักบรรยากาศดีและเป็นสว่นตวั ซึ่งจัดสรรพื้นที่ให้บริการในสว่นของร้านอาหารท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี และล า

ธารที่ไหลผ่าน 

- ขา้วซอยกลอยใจ ร้านอาหารพื้นเมืองขนาดกระทดัรัด บริการ ข้าวซอย กว๋ยเตี๋ยวหมู กว๋ยเตี๋ยวเนื้อ และ ขนมจนีน า้เงี้ยว 

โปรแกรมส าหรบัท่านท่ีไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ 



  

   

   

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่สนามกอล์ฟ และเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ 

 

ค ่า ม้ือพิเศษส าหรับท่าน ให้ท่านได้รบัประทานอาหารกลางธรรมชาตใินพื้นที่สเีขียว ณ ร้านชม ร้านอาหารที่ตกแต่งใน

รูปแบบสวน ให้ความร่มรื่น และเยน็สบาย พร้อมกบัน าท่านรับประทานอาหารเยน็ลิ้มรสอาหาร สมัผัสความอร่อย

หลากหลายรสชาติ ท่ามกลางธรรมชาติ 

 

  

 

 

 

 

 

ที่พกั  อนนัตรา รีสอรท์ เชียงใหม่ (โรงแรมริมแม่น ้าปิง) หรือเทียบเท่า 

                                

 

 

 



วนัที่สามของการเดินทาง     อ.แม่ริม - สนามกอลฟ์ Summit Green Valley - อ.เมืองเชียงใหม ่

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Summit Green Valley  

09.30 น. ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟ Summit Green Valley  สนามนี้ ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่ง

สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. แนะน าร้านอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไม้เฮือน60 ให้ท่านได้พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เตม็ไปด้วยต้นไม้สเีขียว ให้

ท่านได้ใช้เวลากบัการพักผ่อนอย่างเตม็ที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรบัท่านที่ไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ อสิระท่านพักผ่อนภายในโรงแรมตามอธัยาศัย จากนั้นช่วงสายๆ น าท่านเที่ยวชม ภายใน

ตัวเมืองเชียงใหม่ น าท่านสกัการะ พระคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ วดัพระสิงหว์รมหาวหิาร วัดที่มีความส าคัญเป็นอย่าง

มากและเป็นสถานที่ประดษิฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สดุองค์หนึ่งของชาวล้านนากค็ือ ‘พระสงิห์ พระพุทธสหิิงค’์ เม่ือ

ผ่านประตูวัดเข้าไปกค็ือวิหารหลวง ซึ่งอาคารหลงัปัจจุบันนี้ เป็นผลงานในสมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัยเม่ือ 

พ.ศ. 2467 แทนที่อาคารทรงจตรุมุขหลังเดิม อาคารหลงันี้ ถือเป็นอกีหนึ่งอาคารที่แสดงการผสมผสานระหว่างศิลปะ

รัตนโกสนิทร์และศิลปะล้านนา  ภายในวิหารลายค า แถวเสาที่บังคับสายตาให้มองตรงไปยังพระพทุธสหิิงค์ พระพุทธรูป

ที่ส าคัญที่สดุประดิษฐานอยู่โดยมีลายค า หรือลวดลายสทีองบนพื้นสแีดงซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามที่สดุในล้านนา 

  

 

 

 

 

   

 

 

โปรแกรมส าหรบัท่านท่ีไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ 



เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ  รา้นอาหารมีนา 

ร้านมีนามีชื่อเสยีงความโดดเด่นเรื่องอาหารเพื่อสขุภาพ เน้นการน าสสีนัของพืชผักมาปรุงแต่งให้สวยงาม มาถึงที่นี่แล้ว

จานแรกที่ต้องไม่พลาดคือ ข้าวสวย อาจจะฟังดูธรรมดา แต่มันไม่ธรรมดาตรงที่ข้าวสวยของที่นี่มีให้เลือกถึง 5 สด้ีวยกนั 

เป็นอกี 1 ร้านอาหารทีไ่ม่ควรพลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม วดัอุโมงค ์เป็นวัดเกา่แก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี มีเอกลักษณ์ส าคัญคือ อุโมงค์ ซึ่งสร้างในสมัย

พญากอืนาเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วปัิสสนากรรมฐาน ที่นี่จึงเป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวมักมาเดนิชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด  ภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกนั มีช่องส าหรับจุด

เทยีนให้แสงสว่าง สะดวกแก่พระที่เดินจงกรมและปฏบัิติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลงัวัดเป็น

สวนพุทธธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน า้ใหญ่เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารปลาและดูนกได้อกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นแวะไปสโลว์ไลฟ์กนัที่ โครงการบา้นขา้งวดั ตรงซอยวัดอุโมงค์ ที่นี่เป็นชุมชนคนรักศิลปะ มีจุดเด่นคือบ้านกึ่งไม้

กึ่งปนู 11 หลงั ที่ดัดแปลงมาเป็นร้านค้าต่างๆ เสน่ห์ของทีน่ี่คือความเรียบง่ายและบรรยากาศสดุชลิ เหมาะส าหรับคนที่

ก าลังหาแหล่งชิลเอ้าท ์เสพงานศลิป์ นอกจากร้านกาแฟ ร้านอาหารแสนอร่อยอย่าง หมูสะเตะ๊แม่ปูน ครัวหลานย่า และ

มาหาสมุด ที่นี่ยังมีร้านขายของทีร่ะลึก งานฝีมือ งานศิลปะ ให้เลอืกชมเลือกซื้อกนัด้วย อย่าง JIBBERISH ร้านขายของ

ใช้ของตกแต่งบ้านเก๋ๆ  BOOKOO STUDIO ร้านขายเครื่องใช้ในครัวเรือนท าจากไม้และเซรามิค เป็นต้น 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

โปรแกรมส าหรบัท่านท่ีไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ 



16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้พักผ่อนที่โรงแรมตามอธัยาศัย 

ค ่า น าท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ร้าน The Good View Village ให้ท่านได้รับประทานอาหารท่ามกลางเสยีงดนตรี

เพราะๆ กบับรรยากาศที่ท าให้รู้สกึเหมือนกบัมาสงัสรรค์ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. กจิกรรมพิเศษพาท่านท่องเที่ยวบริเวณถนนนิมมานในยามราตรี ที่มีทั้งของกนิ ที่ช้อปป้ิง และที่สงัสรรค์ให้ท่านได้เลือก

มากมาย 

ที่พัก  อนันตรา รีสอร์ท เชียงใหม่ (โรงแรมริมแม่น า้ปิง) หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     วดัพระธาตุดอยสุเทพ - สนามบินเชียงใหม ่

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้พักผ่อนภายในโรงแรมกบับรรยากาศอนัสดชื่อเดินเล่น จิบกาแฟริมแม่น า้ปิง  

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ให้ท่านได้สกัการะสิง่ศักด์ิสทิธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. น าท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดวโรรส แหล่งรวบรวมอาหารเหนอืมากมาย อสิระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอธัยาศัย  

 

 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รา้นหลองขา้วล า ต้นต ารับอรรถรสอาหารเมืองเหนือขนานแท้ที่ห้ามพลาด อาคารเรือนไม้ทรง

ล้านนา รอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสเีขียว และเพลงล้านนากล่อมบรรยากาศให้ย้อนยุคเบา ๆ 

  

 

 

 

 

 

 

ช่วงบ่าย  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่   

....น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อส่งท่านและครอบครัวเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ........ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน) 

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 42,900.- 37,900.- 31,900.- 29,900.- 

พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500.- 8,500.- 8,500.- 8,500.- 

 

เดินทาง 2-4 ท่าน ออกเดินทางโดยรถใชร้ถ Hyundai H-1 ( 1 คนั ) 

เดินทาง 5-8 ท่าน ออกเดินทางโดยรถใชร้ถ Hyundai H-1 ( 2 คนัคนัละ 4 ท่าน ) 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัตัว๋เคร่ืองบิน  

สนามบินสวุรรณภมิู สายการบินไทยสมาย์  ราคาเริ่มต้น 6,500.- บาท  ต่อท่าน  (เส้นทาง กรงุเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ) 

สนามบินภเูกต็ สายการบินแอร์เอเชีย ราคาเริ่มต้น 5,000.- บาท  ต่อท่าน (เส้นทาง ภเูกต็-เชียงใหม่-ภเูกต็) 

สนามบินหาดใหญ่ สายการบินแอร์เอเชีย ราคาเริ่มต้น 5,000.- บาท  ต่อท่าน (เส้นทาง หาดใหญ่-เชียงใหม่-หาดใหญ่) 

สนามบินอุดร สาบการบินนกแอร์ ราคาเริ่มต้น 4,500.- บาท  ต่อท่าน  (เส้นทาง อุดรธานี - เชียงใหม่ - อุดรธาน)ี 

สนามบินขอนแก่น สายการบินแอร์เอเชีย ราคาเริ่มต้น 5,000.- บาท  ต่อท่าน (เส้นทาง ขอนแก่น - เชียงใหม่ -ขอนแก่น) 

      

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ 

3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทรีะบุไว้ในรายการ 

4. การดูแลแบบ NEW NORMALL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กจิกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ 

6. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กบัท่านตลอดการเดินทาง 

7. ค่ากรีนฟี แคดดี้  และรถกอล์ฟ 2 ท่าน / 1 คัน 

8. ส าหรับท่านที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟ รวมค่าทวัร์ไปแม่ก าปอง และ เที่ยวชมภายในเชียงใหม่ รวมอาหาร 1 มื้อ 

9. ค่าประกนัอุบัติเหตใุนระหวางการเดินทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ 



 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบิน 

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

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร ์ 

  - ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร ์ 

  - ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5 

 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทาง

ซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

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

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย 

อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่ นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


