โปรแกรมส่วนตัวสุดพิเศษ นำท่ำนและครอบครัวบินลัดฟ้ ำสู่ดินแดนอาทิตย์อุทยั
พบกับกำรเดินทำงที่จะเติมเต็มควำมทรงจำสุดประทับใจไปในทุกย่ำงก้ ำวแห่งควำมทรงจำ
เที่ยวเมือง อะซาฮิกาวะ – ฮอกไกโด - ซัปโปโร ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยธรรมชำติอนั สวยงำม
พร้ อมสัมผัสบรรยำกำศในฤดูใบไม้ ร่วงแบบชำวญี่ปุ่นไปกับพวกเรำ ลีลาวดี ฮอลิเดย์
คัดสรรสิ่งที่ดีท่สี ุดในแบบฉบับ ลีลา..ทีเ่ ป็ นคุณ
กาหนดการเดินทาง

แนะนาการเดินทางในช่วง 25 ต.ค. – 10 พฤศจิ กายน 2563

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานชิโตเสะ
20.00 น.
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) บริเวณเคาน์เตอร์ C ใกล้กบั ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 พบกับเจ้ ำหน้ ำที่ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกท่ำนและตรอบครัว
23.45 น.
ออกเดินทำงสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG670
วันที่สองของการเดินทาง (2)
อะซาฮิกาวะ - โซอุนเคียว
08.20 น.
ท่ำนและครอบครัวเดินทำงถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ ผ่ำนพิธดี ่ำนตรวจคนเข้ ำเมือง และ
ศุลกำกรแล้ ว
นำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมืองซัปโปโร
เป็ นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมื องแห่ งนี้อุดมไปด้ วยแม่นำ้ ลำธำรหลำยสำยและล้ อมรอบไปด้ วย
ภูเขำ และยังเป็ นเมืองที่หนำวที่สดุ ของญี่ปุ่น นำท่ำนและครอบครัวเข้ ำชม สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo)
ชมไฮไลท์เด็ดของที่น่ีน่ันก็คือ “อุโมงค์แก้ วเพนกวิน ” ซึ่งจะเป็ นอุโมงค์ท่จี ะผ่ำนบริเวณสระว่ ำยนำ้ ของเจ้ ำฝูงเพนกวิน
ทั้งหลำย ทำให้ เหมือนได้ เข้ ำไปใกล้ ชิดกับเจ้ ำเพนกวิน และอีกสิ่งที่ห้ำมพลำดเลย คือ “โดมแก้ วขนำดเล็ก” ตั้งอยู่ตรง
กลำงของโซนหมีข้ัวโลกและหมำป่ ำ ทำให้ ได้ เห็นกันในระยะใกล้ ๆ ยิ่งช่ วงฤดูหนำว ทำงสวนสัตว์จะนำเหล่ ำเพนกวิ น
ออกมำเดินโชว์ตวั ท้ ำลมหนำวกันอย่ำงสนุกสนำน นอกจำกนี้ยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศกำรจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่ำพื้นเมือง
ของฮอกไกโด อย่ำง กวำง นกอินทรี หมำป่ ำ เครน โดยเฉพำะเครนที่ตอนนี้หำดูท่ไี หนไม่ได้ อกี แล้ ว เนื่องจำกตอนนี้ได้ สญ
ู
พันธุไ์ ปแล้ ว และสัตว์อ่นื ๆ จำกทั่วทุกมุมโลก อำทิ หมีข้วั โลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยีรำฟ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นำท่ำนและครอบครัว เดินทำงสู่ อุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ ตสึ ซัง อุทยำนที่มีใหญ่ ท่ีสุดในญี่ปุ่น ตื่นตำตื่นใจกับฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี ที่ท่วั ทั้งอุทยำนจะเต็มไปด้ วยสีสันของใบไม้ ท่พี ำกันเปลี่ยนสีอวดควำมสวยงำมของธรรมชำติ... นำท่ำนและ
ครอบครัว ขึ้ นกระเช้าคุโรดาเกะ เป็ นกระเช้ ำที่เชื่อมจำกเชิงเขำของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขำคุโรดำเกะที่มีควำมสูงถึง
670 เมตร เป็ นส่วนหนึ่งของภูเขำไดเซ็ทสึซังซึ่งได้ ช่ ือว่ำเป็ นหลังคำของฮอกไกโด มีทวิ ทัศน์ท่งี ดงำมทั้ง 4 ฤดู โดยในฤดู
ใบไม้ ผลิและฤดูร้อนจะมีพืชนำนำพรรณที่ข้ นึ ตำมภูเขำสูงแตกยอดออกดอกออกใบให้ ได้ ชม ส่วนในฤดูใบไม้ ร่วง ภูเขำจะ
เต็มไปด้ วยสีเหลืองและแดงจำกกำรเปลี่ยนสีของใบไม้ บนภูเขำ (ใบไม้เปลี่ยนสี ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ)... นำท่ำน
และครอบครัวชมควำมงำมของ น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับควำมสวยงำมของธรรมชำติของนำ้ ตกที่จัด
ได้ ว่ำเป็ นวิวธรรมชำติท่สี วยที่สดุ ติดหนึ่งในร้ อยของญี่ปุ่น นำ้ ตกทั้งสองแห่งนี้มตี ้ นนำ้ อยู่ในเขตภูเขำโซอุนเคียว ส่วนในช่วง
ฤดูหนำวนำ้ ตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลำยเป็ นนำ้ แข็ง

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
Sounkyo Onsen Hotel Taisetsu หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) PATCHWORK ROAD – บ่อน้ าสีฟ้า – สวนชิกิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่ำนและครอบครัวเข้ ำสู่ Patchwork road อยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือ ของตัวเมือง เป็ นเส้ นทำงชมทุ่งนำเนินเขำสี
ทองอร่ำมสลับกับสีเขียวและนำ้ ตำล มีต้นไม้ และเนินเขำที่โด่งดังจำกภำพยนตร์โฆษณำหลำยชิ้น สองข้ ำงทำงเต็มไปด้ วย
ทุ่งข้ ำวบำร์เล่ ย์สเี หลืองทองตัดสลับกับไร่ ข้ำวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด เป็ นสถำนที่ท่สี วยงำมเหมำะกับกำรถ่ำยรูปและ
บันทึกไว้ ควำมทรงจำ...จำกนั้นนำท่ำนและครอบครัวสู่ Shirogane Blue Pond หรือบ่อน้ าสีฟ้า เกิดจำกควำมบังเอิญที่
มนุษย์สร้ ำงขึ้นโดยมีจุดประสงค์ท่จี ะป้ องกันเมืองบิเอะ (Biei) จำกอันตรำยที่เกิดจำกภูเขำไฟ Tokachidake ที่เกิดระเบิด
ครั้ ง ใหญ่ เ มื่ อ ปี 1988 โดยมี ก ำรขุ ด บ่ อ และท ำเขื่ อ นกั้ น เอำไว้ โดยสี ฟ้ ำที่ อ ยู่ ใ นบ่ อ น้ำ เกิ ด จำกสำร Aluminium
Hydroxide ที่เป็ นแร่ธำตุท่อี ยู่ตำมธรรมชำติมสี ภำพเป็ นกรด ประกอบกับเมื่อแสงแดดได้ สะท้ อนลงมำที่พ้ ืนผิวนำ้ เลยยิ่งทำ
ให้ เรำมองเห็นเป็ นสีฟ้ำ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม

นำท่ำนและครอบครัวสู่ Shikisai no oka หรือสวนชิกิไซโนะโอกะ ถูกยกให้ เป็ นสวนสวรรค์ของคนรักดอกไม้ นำนำพันธุ์
บนพื้นที่ 15 เฮกตำร์ เรียกได้ ว่ำมีควำมงดงำมให้ ได้ ชมกันทุกๆฤดูกำล โดยมีดอกไม้ หลำกหลำยสำยพันธุห์ มุนเวียนพำกัน
มำอวดโฉมมำกกว่ำ 30 ชนิด ทั้งดอกทิวลิป ลำเวนเดอร์ ดอกทำนตะวัน และอื่นๆอีกมำกมำย...

คา่
ที่พกั

จำกนั้นนำท่ำนและครอบครัวเข้ ำสู่ เมืองซัปโปโร่ (Sapporo) เมืองที่มปี ระชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น ติดอันดับห้ ำของ
ประเทศญี่ปุ่น (ประมำณ 1.6 ล้ ำนคน)
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
JR TOWER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
(4) Hill of Buddha –ศาลเจ้ายาซากะ – สวนสาธารณะมารุยาม่า – ช้อปปิ้ งย่านซู ซุกิโนะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่ำนและครอบครัวเข้ ำสู่ Hill of the Buddha หรือเนินเขาพระพุทธเจ้า ที่เป็ นฝี มอื กำรออกแบบและสร้ ำงสรรค์โดย
สถำปนิกที่มชี ่ อื เสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ทะดะโอะ อันโดะ (Tadao Ando) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นสถำนที่สวดมนต์ภำวนำ
ในรูปแบบที่แปลกตำและน่ำแปลกใจสำหรับบุคคลทั่วไป ทะดะโอะ ได้ สร้ ำงภูเขำคอนกรีตล้ อมรอบองค์พระไว้ ซึ่งหำกเดิน
จำกจุดเริ่มต้ นทำงด้ ำนหน้ ำ ท่ำนจะเห็นเพียงเศียรของพระพุทธรูป เท่ำนั้น เมื่อท่ำนและครอบครัวเดินเข้ ำไปใกล้ เรื่อย ๆ
องค์พระพุทธรูปนั้นจะค่อยๆ ปรำกฏให้ เห็นมำกยิ่งขึ้น ในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเห็นทุ่งลำเวนเดอร์สมี ่วงอ่ อนๆ สวยงำมรำว
ภำพวำด และในฤดูหนำวหิมะตกก็จะสำมำรถเห็นเนินเป็ นพรมสีขำว นับเป็ นศิลปะที่รังสรรค์ด้วยธรรมชำติอย่ำงแท้ จริง

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
นำท่ำนและครอบครัว สนุกกับกำรแปลงโฉมเปลี่ยนเครื่องแต่งกำยเป็ นชุดกิโมโน เพื่อให้ เข้ ำกับบรรยำกำศกำรเดิน เล่น
เพลิดเพลิน กับกำรชมใบไม้ เปลี่ยนสีในเมืองซัปโปโร ซึ่งท่ำนสำมำรถเลือกสวมใส่ กิโมโนตำมแบบที่ตนเองชอบ โดย
หัวหน้ ำทัวร์ และทำงร้ ำนจะคอยบริกำรแต่งตัวให้ (สำหรับคุณผู้หญิง อย่ำลืมเตรียมยำงมัดผม หรือโบว์ผูกผมสวยๆ ไว้
เป็ นเครื่องประดับเมื่อแต่งตัวเสร็จ ) (กิจกรรมนี้อำจจะใช้ เวลำในกำรเปลี่ยนชุดประมำณ 20-30 นำที หำกไม่ต้องกำร
สำมำรถตัดออกจำกโปรแกรมได้ )

นำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็ นศำลเจ้ ำของศำสนำพุทธ นิกำยชินโต ที่มี
ควำมเก่ำแก่ท่สี ดุ แห่ งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ให้ ท่ำนได้ สกั กำระขอพรกับเทพเจ้ ำที่ประทับภำยในศำลเจ้ ำมำกถึง 4 องค์
จำกนั้นเดินต่อไปยัง สวนสาธารณะมารุยาม่า (Maruyama Park) อีกหนึ่งสถำนที่ยอดนิยมของกำรชมใบไม้ เปลี่ยนสี
ที่งดงำม โดยจะมีทำงเดินไปตำมสวนท่ำนกลำงใบไม้ สแี ดง และใบไม้ สเี หลืองตลอดทำง ให้ ท่ำนถ่ำยภำพในบรรยำกำศ
สวยๆ อวดขึ้น SOCIAL ตำมอัธยำศัย

นำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง เป็ นหนึ่งในตลำดที่มีขนำดใหญ่ท่สี ดุ ของเมืองซัปโปโร โดยมีร้ำนค้ ำ
เเละร้ ำนอำหำรตั้งเรียงรำยไปตลอดเเนวกว่ำ 80 ร้ ำนเลยทีเดียว ทำให้ เป็ นอีกหนึ่งในจุดที่มชี ำวเมืองซัปโปโรให้ ควำมนิยม
ไปเลือกซื้อหำสินค้ ำ เเละรับประทำนอำหำรกันอย่ำงมำกมำย รวมทั้งเป็ นอีกจุดท่องเที่ยวที่มคี วำมน่ำสนใจ เเละน่ำมำเที่ยว
ชมอีกเเห่ งของเมืองซัปโปโร เเม้ ว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะไม่ค่อยรู้จักก็ตำม ส่วนใหญ่เเล้ วจะจำหน่ำยอำหำรทะเล หรือ
ผลิตภัณฑ์จำกทะเลเป็ นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่สำคัญของฮอกไกโด ทั้งผัก เเละผลไม้ ท่มี ีช่ ือเสียงโด่งดัง
เป็ นอย่ ำงมำก จุ ดที่น่ำสนใจอีกอย่ ำงของตลำดซัปโปโรโจไง คือ ร้ ำนอำหำรที่มีเมนู ท้องถิ่นจำนวนมำกมำยหลำยเมนู
ด้ วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เเล้ วจะเป็ นอำหำรทะเลที่มรี สชำติดเี ป็ นอย่ำงยิ่ง โดยอย่ำงเมนูดอมบูริ

คา่
ที่พกั

อิสระมื้ อคา่ ตามอัธยาศัย
JR TOWER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5) ภูเขาโมอิวะ – กิงโกะอเวนิว – ช้อปปิ้ งสุสุคิโนะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ ภูเขาโมอิวะ (Mount Moiwa) ตั้งอยู่ในป่ ำทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของใจกลำงเมืองซัป
โปโรเป็ นเทือกเขำที่มชี ่ อื เสียงโด่งดังด้ วยจุดชมวิวยำมค่ำคืนที่งดงำมที่สดุ นาท่านและครอบครัวนังกระเช้
่
าเพือ่ เดินทางสู่
จุดชมวิว (ระยะเวลา 5 นาที) ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ เพลิดเพลินไปกับกำรชมทัศนียภำพโดยรอบที่มที ้งั ธรรมชำติท่เี ป็ น
ต้ นไม้ เปลี่ยนสี และอำคำรสิง่ ก่อสร้ ำงต่ำงๆในตัวเมือง

0

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
จำกนั้นนำท่ำนและครอบครัว สู่ ถนนสายโรแมนติ กมหาวิทยาลัยฮอกไกโด(Hokkaido University Ginkgo Avenue)
หนึ่ ง ในสถำนที่ย อดนิย มในกำรชมใบไม้ เปลี่ย นสีข องต้ นแปะก๊ว ย ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ เ ปลี่ ย นสี ใบของต้ น แปะก๊วยจะ
เปลี่ยนเป็ นสีเหลืองทองอร่ำมสวยงำมทั้งสองข้ ำงทำงใต้ ต้นไม้ จะเต็มไปด้ วยใบไม้ ท่รี ่วงหล่นลงมำเหมำะแก่กำรเดินเล่ น
พักผ่อนหย่ อนใจ นอกจำกนี้ยังถูกใช้ เป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์หลำยเรื่องด้ วยกัน... จำกนั้นนำท่ำนและครอบครัว
เดินทำงสู่ ย่านซู ซูกิโนะ นับเป็ นย่ำนที่คึกคักและมีชีวิตชีวำที่สดุ ของเมืองซัปโปโร โดยเฉพำะในยำมค่ำคืน เหล่ำบรรดำ
ป้ ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆ เปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ ำกัน รอบๆบริเวณนี้มีร้ำนอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทิง
เริงรมย์ยำมรำตรี ทั้งไนต์คลับ บำร์ คำรำโอเกะ รวมกันมำกกว่ำ 4,500 ร้ ำน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้ อยใหญ่ อีกทั้งยังมี
ร้ ำนรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำย จนได้ รับกำรขนำนนำมว่ำ “รำเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่ งรำเม็งใจกลำงเมืองซัปโปโร อิสระให้
ท่ำนช้ อปปิ้ ง

คา่
ที่พกั

อิสระอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการเที่ยวชม
ANA CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน
10.00 น.
ออกเดินทำงจำก สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50 น.
เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ…
*************************************
ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ทีเ่ ป็ นตัวคุณ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ตัว๋ เครื่องบิน ชั้น ECONOMY (ราคาโดยประมาณ)
ตัว๋ เครื่องบิน ชั้น BUSINESS (ราคาโดยประมาณ)
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่

อัตราค่าบริการ สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง (ท่านละ)
4-5 ท่าน
6-7 ท่าน
8-9 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)
(ราคาต่อท่าน)
(ราคาต่อท่าน)
34,060.34,060.34,060.71,310.71,310.71,310.108,900.95,900.85,900.108,900.95,900.85,900.105,900.92,900.82,900.103,900.90,900.80,900.24,500.24,500.24,500.-

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นอัตราค่าบริการ ในกรณีที่ผูเ้ ดินทาง ไม่ครบตามกาหนด**
สมาชิกบัตรหลัก ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบัตรเสริมลดท่านละ 2,000.สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง 2-4 ท่าน บริการ รถ VAN 9 ที่นงั ่
สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง 6-9 ท่าน บริการ รถ MINI BUS 18 ที่นงั ่
อัตราค่าบริการนี้ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่ำมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

1.
2.
3.
4.
5.

ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้ นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ ำเล่มหนังสือเดินทำง
ค่ำภำษีนำ้ มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

เงื่อนไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 30,000.- บาท
 “การจ่ ายส่วนที่เหลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน
ชำระยอดมัดจำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชำระโดยเงินสด
- ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด ธนำคำร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639-1-00265-5

หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำ
เวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำง
ส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน
จองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะ
ส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่อไปที่แจ้ งชื่อรอ
ไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผ้ ูเดินทำงต่ ำกว่ ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่ วงหน้ ำก่ อนเดินทำงไม่ น้อย
กว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร
9. ในกรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย
โดย
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมใน
กำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทำงเข้ ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง
เช่ น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุ ภัย
ธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ำใช้ จ่ำย
กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้นั ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋ หรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับ
กำรยืนยันดังกล่ำว แล้ วต่อมำทัวร์น้นั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรง
ตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกกำร
เดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล
โปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรือสุดวิสยั อำทิ กำรล่ ำช้ ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้ วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และ
รักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิ ดทำกำร บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำน
ตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ ในกรณีท่มี ีเหตุล่ำช้ ำหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่ สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ ำวได้ โดยมิใช่ ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินค่ำเข้ ำชม
ให้ แก่ท่ำน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำม
ประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

17. ของกำนัลต่ ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่ น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่ สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัล
ดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
18. ตำแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัท
ฯ จะพยำยำมจัดที่น่งั ให้ แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่
คณะ และเข้ ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้ เดินทำงไป
20. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบต่อกระเป๋ ำสัมภำระ หรือของมีค่ำในกรณีสญู หำย หรือเสียหำยในระหว่ำงเดินทำง
21. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

