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สมัผัสโปรแกรมสุดพิเศษ ท่องเทีย่วฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

ชมวิวยามค ่าคืน Million Dollar View 1 ใน 3 ที่สวยที่สดุของญ่ีปุ่น ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 
ชิมอาหารอร่อย เมนูท้องถิ่น ทั้งปูยักษ์ ซูชิ หม้อไฟซีฟู้ด ช้อปป้ิงย่านทานุกโิคจิ มิตซุย เอ้าทเ์ลต็ 

สะสมไมล์กบัการบินไทย พร้อมที่พัก การบริการระดับพรีเม่ียม 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  14-19 เมษำยน 2562   

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ – ซบัโปโร  

20.30 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2 
พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

23.45 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG670 
  
วนัท่ีสองของกำรเดินทำง  (2) ชิโตเสะ– โนโบริเบทซึ - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำ - ฮำโกดำเตะ - ภูเขำฮำโกดำเตะ 
    (กระเชำ้ไฟฟ้ำ) - จุดชมวิวกลำงคืน 

08.30 น. ถึง สนำมบินชิโตเสะเกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระ  
จากนั้นท่านสู่ พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้ ำ Noboribetsu Marine Park พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าที่ตั้งอยู่ในเมือง Noboribetsu มี
จุดเด่นอยู่ที่ปราสาทท าจากอฐิสแีดงที่สร้างจ าลองแบบมาจากปราสาททางฝั่งยุโรป และบริเวณโดยรอบกจ็ะมอีาคาร

ทรงยุโรปตั้งเรียงรายกัน ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนเดินอยู่ในยุโรป  ในส่วนของปราสาทอิฐ แดง ภายในจะ

แบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นกจ็ะเป็นการจัดแสดงสตัว์น า้ประเภทต่างๆ และมกีารจัดแสดงสตัว์เลื้ อยคลานอยู่ภายในนี้

ด้วย ไฮไลท์ของที่นี่ คือ อุโมงค์ที่ท  าจากกระจกที่ภายในเตม็ไปด้วยปลาหลากหลายชนิด เมื่อท่านได้เดินอยู่ภายใน

อโุมงคน์ี้กจ็ะรู้สกึเหมอืนเดนิอยู่ใต้ท้องทะเลที่มีปลานับพันแหวกว่ายอยู่รอบตวัของท่านในส่วนของภายนอกปราสาท 

จะมีการแสดงจากสัตว์ 3 ชนิด  ประกอบด้วยพาเหรดเพนกวิน การแสดงนี้ ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ เลย เพราะ

นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาที่ฮอกไกโด กเ็พ่ือจะมาชมเจ้านกเพนกวินเหล่านี้  เมื่อถึงเวลาแสดง ฝูงนก

เพนกวินกจ็ะเดินเตาะแตะๆ มาตามทางเดิน เดนิไปทางซ้ายททีางขวาท ีจนสดุทางเดนิ กจ็ะหยุดเดินและยืนโชว์ตัว

ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรปูกนัได้เตม็ที่ 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หม้อไฟซีฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองฮำโกดำเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) ตั้งอยู่ตอนใต้สดุของ
เกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเกาะ เมื่อคร้ังอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่ง
ตะวันตก ซึ่งท าให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเราจะพบเห็นได้จาก โบสถ์คริสต ์

ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา อาคารอฐิแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางที่กว้าง 

รถรางเก่าและทางเดนิเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกบัเพลงที่เปิดทางเสยีงตามสายให้ได้ยินทั่วเมอืง เสริมบรรยากาศให้

ฮาโกดาเตะเป็นเมอืงที่สวยที่สดุแสนโรแมนตกิ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Red Brick Warehouse หรือ “โกดังคาเนโม
ริ” แม้อาคารที่เหน็จะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้คร้ังใหญ่เผาท าลายไปเมื่อ 
ปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณแ์ละความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดมิ ให้ความรู้สกึคล้ายสิ่งปลูกสร้าง 
ของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ปัจจุบนัได้ดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านเสื้อผ้า กิ๊ฟช้อป และร้านอาหาร อสิระให้ท่านได้

บนัทกึภาพความงาม หรือเลือกซื้อสนิค้าของฝากของที่ระลึกและเลือกชิมขนมอร่อยตามอธัยาศัย 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขำฮำโกดำเตะ โดยน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ เพ่ือชมจุดชมวิววิวทวิทศัน์ของเมือง
ฮาโกดาเตะ ที่มีน า้ทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค ่าคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึง
ท าให้เหน็แสงระยิบระยับ เป็นวิวทิวทศันย์ำมค ำ่คืนท่ีสวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

 

 

 

 
 
ท่ีพกั: HAKODATE HEISEKAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

  
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  (3) ฮำโกดำเตะ - ตลำดเชำ้เมืองฮำโกดำเตะ - หอคอยโกะเรียวคำคุ (ลิฟต)์ – 

    ทะเลสำบโทยะ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้ นเดินทางสู่  “หอคอยโกเรียวคำคุ” ปรับปรุงใหม่ปี 2006 มีความสูง 107 เมตร ณ จุดชมวิวด้านบน

นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุที่มีลักษณะเหมือนกับดาว 5 แฉกได้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฮาโกดาเตะได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย...น าท่านเดินทางสู่ “ตลำด
เชำ้” เมืองฮาโกดาเตะตลาดที่ใหญ่ติดหนึ่งในสามของฮอกไกโดที่มีร้านค้าจะเปิดขายสนิค้านานาชนิด อาท ิอาหาร
ทะเล, ผกั, ผลไม้สด รวมถงึเสื้อผ้า และข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันของชาวเมอืงเรียงรายไปบนถนน 
กว่า 360 ร้านซึ่งนับเป็นตลาดที่มชีื่อเสยีงและมสีนิค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ... 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เซต็อาหารญี่ปุ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ ทะเลสาบยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเย่ียมชมปีละ 4 ล้านคน  

ทะเลสำบโทยะ หรือชื่อเรียกอกีชื่อว่า “ทะเลสำบภูเขำไฟ” ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ทส ึ– โทยะ ซึ่งเป็น

บริเวณที่มทีะเลสาบเกดิขึ้นจากการระเบดิจากภเูขาไฟเมื่อหลายแสนปี ท าให้เกดิทะเลสาบขึ้นหลายแห่งด้วยกนั และ

ภเูขาไฟบริเวณนี้บางแห่งยังไม่ดบัสนิท บริเวณนี้จึงเป็นแหล่งอาบน า้แร่ แช่ออนเซน็ชั้นดอีกีแห่งของเกาะฮอกไกโด...   

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 
ท่ีพกั   TOYA SUN PALACE RESORT&SPA หรือเทียบเท่ำ  

จากนั้นอสิระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ ที่อดุมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ 

จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

 

 

 

 
 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง (4) ทะเลสำบโทยะ - ภูเขำไฟอุสโุชวะชินซงั (กระเชำ้ไฟฟ้ำ) - ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล – 

    โอตำรุ –พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านไปเที่ยวชม ภูเขำไฟโชวะ หรือที่เรียกกนัว่า โชวะ ชินซงั ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกดิใหม่ล่าสดุเมื่อปี 1944 

ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาตแิห่งพิเศษ โดยมี ภเูขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภเูขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กนั อสิระให้ท่านได้บนัทกึภาพความงาม

ของภเูขาไฟโชวะ....  

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางโดย “กระเชำ้ไฟฟ้ำ” สู่ยอดภเูขาไฟ นอกจากนี้บริเวณยอดเขายังเป็นสถานที่อนุรักษ์หมสีนี า้ตาล ซึ่งเป็นหมี
พันธุท์ี่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้นจนได้เวลาอนัสมควรจากนั้น
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น าท่านเข้าชม ฟำรม์หมีสีน ้ ำตำล (Bear Park) ซึ่งเป็นหมพัีนธุอ์นุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากบัความน่ารักของน้อง
หมตีัวเลก็ที่มอีายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถงึหมตีวัโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ที่ท  าท่าทางตลก ให้ท่าน

ชม เช่น ยกมือไหว้ขอ หรือนอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือกวักมือเรียกขอเพ่ือแลกกบัการได้กนิแอปเป้ิลหรือคุกกี้ที่

ท่านโยนให้ 
 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูซูชินิงิริ” อาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุ ส าหรับ

ท่านที่ไม่ทานซชูิ หรือปลาดบิ ขอความกรณุาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 

และยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติก คือ คลองโอตำรุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็น

เส้นทางล าเลียงสนิค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้า มีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็นสถานที่ๆ มีทัศนียภาพ

งดงามได้ถูก ใช้เป็นฉากในซีร่ีย์และละครมามากมาย อกีทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่ส  าคญัของเมืองอกีด้วย เมอืงโอตาร ุ

ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเคร่ืองแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นพาท่านน าชม 

พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่เกบ็หีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ ปุ่น 

ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆที่น ามาจากยุโรปใน

รูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้ อันไพเราะ ... บริเวณด้านหน้าของ

อาคารหลังนี้ม ี“นำฬิกำไอน ้ ำโบรำณ” ที่เหลือเพยีง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนำดำ และประเทศญี่ปุ่ น) ซึ่งจะ

ส่งเสียงเป็นเมโลดี้  และพ่นไอน า้ออกมาเพ่ือบอกเวลา จุดนี้ เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพ่ือถ่ายภาพคู่กับ

นาฬกิาไอน า้โบราณในจังหวะที่มไีอน า้พวยพุ่งออกมาพร้อมเสยีงดนตรีไพเราะ ...ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่

ซับโปโร  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ... บริกำรท่ำนเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ ์เสริ์ฟแบบพิถีพิถนัในรปูแบบ เซ็ตไค

เซกิ ซึ่งในอดตีจะเป็นเซต็ที่จัดไว้ส าหรับรับรองจักรพรรด ิหรือขนุนางชั้นสงูเท่านั้น 

ท่ีพกั   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่ำ  
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วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง  (5)   ซปัโปโร - THE HILLS OF BUDDHA - MITSUI OUTLET -  

     ชอ้ปป้ิงย่ำนทำนุกิ - สึซุกิโนะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ THE HILL OF BUDDHA หุบเขาพระพุทธเจ้า ออกแบบโดยสถาปนิก ทาดาโอะ อนัโดะ ตั้งอยู่

ทางตอนเหนือของ ประเทศญี่ปุ่น ในเมืองซัปโปโร ในส่วนที่ส  าคัญตื่นตาตื่นใจที่สดุในวัดแห่งนี้คือ หุบเขาที่เตม็ไป

ด้วยหิมะ ที่ล้อมรอบตัวพุทธรูป นอกจากนี้ ยังมีอุโมงค์ทางเดินยาว 40 เมตร ซึ่งเมื่อเราเดินไปจนสดุเรากจ็ะพบกับ

ความสวยงามของพระพุทธรูปที่ถูกล้อมรอบด้วย “ฉัพพรรณรังสี” จากนั้นอสิระให้ท่านช้อปป้ิงกนัให้จุใจที่ มิตซุย

เอำ้ทเ์ล็ต แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นน าราคาพิเศษทั้งแบรนดญ์ี่ปุ่นชื่อ

ดังและแบรนด์ต่างประเทศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้าชื่อดังมากมายอาทิ Nike, Gaps, Adidas, 

MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น 

 

 

 

 
เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัเพือ่ไมใ่หเ้สียเวลำในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ของท่ำน 

สมควรแก่เวลาน าท่านช้อปป้ิง ณ  ถนนคนเดนิในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมอืงซัปโปโร “ทำนุกิ โคจิ” ที่มคีวาม
ยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาท ิเช่น ร้านสินค้า 98 
เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มใีห้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องส าอาง 
ร้านขายอปุกรณเ์กี่ยวกบัสนุัข ร้านขายผลไม้พ้ืนเมอืง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ  จากนั้นต่อด้วยย่าน 
สึซุกิโนะ ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโดที่มีร้านค้า มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้
เลือกจับจ่ายซื้อของ  
 
 
 
 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ... บริกำรท่ำนเป็นพเิศษดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงสไตลลเ์จงกิสข่ำน 

ท่ีพกั   KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่ำ  

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง    ชิโตเสะ - สนำมบินนำนำชำติชินชิโตะเซะ - กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 (กรณุาตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก) 

 ออกเดนิทางสู่สนามบนิ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

10.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตชิิโตเสะ โดยสายการบนิไทยเท่ียวบิน TG671 

15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผูเ้ดินทำง  ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 95,900.- 93,900.- 94,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   93,900.- 91,900.- 92,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม) 91,900.- 89,900.- 90,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม) 89,900.- 87,900.- 88,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ   20,000.- 20,000.- 20,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่ำนละ  33,000.- 33,000.- 33,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 
ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 939 939 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   919 919 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม) 899 899 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม) 879 879 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   200 200 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   629 629 

 

หมำยเหตุ: รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัรา

แลกเปล่ียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 10,000 บาท ในกรณทีี่มผู้ีเดนิทาง 10-14 ท่าน 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุก

แห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ  4,000,000.-บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :       ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000. - บำท    

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

 ช าระผ่านเวบ็ไซค ์: www.leelawadeeholiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดนิทางก่อนช าระมดัจ า ) 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั             ธนำคำร กสิกรไทย 

บญัชีกระแสรำยวนั                เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

 

กำรยกเลิก  :  กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 28  วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

    กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21  วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้ เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้ เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคดิค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อ

หรือคนืตัว๋ 
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11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายกรณุาแจ้งให้บรษิัทฯ ทราบก่อนเพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ในกรณทีี่เกดิ

เหตุจ าเป็นหรือสดุวิสัย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล,ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ

, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึง

ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตุล่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เองทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 
 


