
 
  
 
 
 
 

โปรแกรมส่วนตัวสดุพิเศษ น ำทำ่นและครอบครัวบินลัดฟ้ำสู่ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั 
พบกบักำรเดินทำงที่จะเติมเตม็ควำมทรงจ ำสุดประทบัใจไปในทุกย่ำงก้ำวแห่งควำมทรงจ ำ  

เที่ยวเมือง อะซาฮิกาวะ – ฮอกไกโด - ซปัโปโร ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชำติอนัสวยงำม 
พร้อมสมัผัสบรรยำกำศในฤดูใบไม้ร่วงแบบชำวญ่ีปุ่นไปกบัพวกเรำ ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในแบบฉบับ ลีลา..ทีเ่ป็นคุณ 
 

ก าหนดการเดินทาง แนะน าการเดินทางในช่วง 25 ต.ค. – 10 พฤศจิกายน 2563           

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานชิโตเสะ 

20.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) บริเวณเคานเ์ตอร ์C ใกลก้บัประตูทางเขา้

หมายเลข 2 พบกบัเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกท่ำนและตรอบครัว  

23.45 น. ออกเดนิทำงสู่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบนิ TG670 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  (2) อะซาฮิกาวะ - โซอุนเคียว 

08.20 น. ท่ำนและครอบครัวเดนิทำงถงึ สนามบินชินชิโตเสะ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ผ่ำนพิธด่ีำนตรวจคนเข้ำเมอืง และ

ศุลกำกรแล้ว  

น ำท่ำนและครอบครัวเดนิทำงสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกำะฮอกไกโด รองจำกเมอืงซัปโปโร 

เป็นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมืองแห่งนี้ อุดมไปด้วยแม่น ำ้ล ำธำรหลำยสำยและล้อมรอบไปด้วย

ภเูขำ และยังเป็นเมอืงที่หนำวที่สดุของญี่ปุ่น น ำท่ำนและครอบครัวเข้ำชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo)  

ชมไฮไลท์เดด็ของที่นี่นั่นกค็ือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่จะผ่ำนบริเวณสระว่ำยน ำ้ของเจ้ำฝูงเพนกวิน

ทั้งหลำย ท ำให้เหมือนได้เข้ำไปใกล้ชิดกับเจ้ำเพนกวิน และอีกสิ่งที่ห้ำมพลำดเลย คือ “โดมแก้วขนำดเลก็” ตั้งอยู่ตรง

กลำงของโซนหมีขั้วโลกและหมำป่ำ ท ำให้ได้เห็นกันในระยะใกล้ๆ ยิ่งช่วงฤดูหนำว ทำงสวนสัตว์จะน ำเหล่ำเพนกวิน

ออกมำเดนิโชว์ตวัท้ำลมหนำวกนัอย่ำงสนุกสนำน นอกจำกนี้ ยังมโีซนจัดแสดงนิทรรศกำรจะแสดงเกี่ยวกบัสตัว์ป่ำพ้ืนเมอืง

ของฮอกไกโด อย่ำง กวำง นกอนิทรี หมำป่ำ เครน โดยเฉพำะเครนที่ตอนนี้หำดูที่ไหนไม่ได้อกีแล้ว เนื่องจำกตอนนี้ ได้สญู

พันธุไ์ปแล้ว และสตัว์อื่นๆ จำกทั่วทุกมุมโลก อำท ิหมขีั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยีรำฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม  

น ำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง อุทยำนที่มีใหญ่ที่สุดในญี่ ปุ่น ตื่นตำตื่นใจกับฤดูใบไม้

เปล่ียนสี ที่ทั่วทั้งอุทยำนจะเตม็ไปด้วยสีสันของใบไม้ที่พำกันเปล่ียนสีอวดควำมสวยงำมของธรรมชำติ... น ำท่ำนและ

ครอบครัว ข้ึนกระเชา้คุโรดาเกะ เป็นกระเช้ำที่เชื่อมจำกเชิงเขำของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขำคุโรดำเกะที่มีควำมสงูถงึ 

670 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของภเูขำไดเซท็สซึังซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นหลังคำของฮอกไกโด มีทวิทศัน์ที่งดงำมทั้ง 4 ฤดู โดยในฤดู

ใบไม้ผลิและฤดูร้อนจะมพืีชนำนำพรรณที่ขึ้นตำมภเูขำสงูแตกยอดออกดอกออกใบให้ได้ชม ส่วนในฤดูใบไม้ร่วง ภเูขำจะ

เตม็ไปด้วยสเีหลืองและแดงจำกกำรเปล่ียนสขีองใบไม้บนภเูขำ (ใบไมเ้ปลี่ยนสี ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ)... น ำท่ำน

และครอบครัวชมควำมงำมของ น ้าตกกิงกะและน ้ าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัควำมสวยงำมของธรรมชำตขิองน ำ้ตกที่จัด

ได้ว่ำเป็นวิวธรรมชำตทิี่สวยที่สดุตดิหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น ำ้ตกทั้งสองแห่งนี้มต้ีนน ำ้อยู่ในเขตภเูขำโซอนุเคยีว ส่วนในช่วง

ฤดูหนำวน ำ้ตกทั้งสองแห่งนี้จะแขง็ตวักลำยเป็นน ำ้แขง็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ท่ีพกั  Sounkyo Onsen Hotel Taisetsu หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  (3) PATCHWORK ROAD – บ่อน ้ าสีฟ้า – สวนชิกิไซโนะโอกะ – ซปัโปโร่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น ำท่ำนและครอบครัวเข้ำสู่ Patchwork road อยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เป็นเส้นทำงชมทุ่งนำเนินเขำสี

ทองอร่ำมสลับกบัสเีขียวและน ำ้ตำล มีต้นไม้และเนินเขำที่โด่งดังจำกภำพยนตร์โฆษณำหลำยชิ้น สองข้ำงทำงเตม็ไปด้วย

ทุ่งข้ำวบำร์เล่ย์สเีหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้ำวโพดและมันฝร่ังสเีขียวสด เป็นสถำนที่ที่สวยงำมเหมำะกับกำรถ่ำยรูปและ

บนัทกึไว้ควำมทรงจ ำ...จำกนั้นน ำท่ำนและครอบครัวสู่ Shirogane Blue Pond หรือบ่อน ้ าสีฟ้า เกดิจำกควำมบงัเอิญที่

มนุษย์สร้ำงขึ้นโดยมจุีดประสงคท์ี่จะป้องกนัเมอืงบเิอะ (Biei) จำกอนัตรำยที่เกดิจำกภเูขำไฟ Tokachidake ที่เกดิระเบดิ

คร้ังใหญ่เมื่ อปี 1988 โดยมีกำรขุดบ่อ และท ำเขื่ อนกั้นเอำไว้ โดยสีฟ้ำที่อยู่ในบ่อน ้ำเกิดจำกสำร Aluminium  

Hydroxide ที่เป็นแร่ธำตทุี่อยู่ตำมธรรมชำตมิสีภำพเป็นกรด ประกอบกบัเมื่อแสงแดดได้สะท้อนลงมำที่พ้ืนผวิน ำ้เลยย่ิงท ำ

ให้เรำมองเหน็เป็นสฟ้ีำ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 



น ำท่ำนและครอบครัวสู่ Shikisai no oka หรือสวนชิกิไซโนะโอกะ ถูกยกให้เป็นสวนสวรรคข์องคนรักดอกไม้นำนำพันธุ์

บนพ้ืนที่ 15 เฮกตำร์ เรียกได้ว่ำมคีวำมงดงำมให้ได้ชมกนัทุกๆฤดูกำล โดยมดีอกไม้หลำกหลำยสำยพันธุห์มุนเวียนพำกนั

มำอวดโฉมมำกกว่ำ 30 ชนิด ทั้งดอกทวิลิป ลำเวนเดอร์ ดอกทำนตะวัน และอื่นๆอกีมำกมำย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนและครอบครัวเข้ำสู่ เมืองซปัโปโร่ (Sapporo) เมอืงที่มปีระชำกรอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่น ตดิอนัดบัห้ำของ

ประเทศญี่ปุ่น (ประมำณ 1.6 ล้ำนคน) 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  JR TOWER HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

  

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4)  Hill of Buddha –ศาลเจา้ยาซากะ – สวนสาธารณะมารุยาม่า – ชอ้ปป้ิงย่านซูซุกิโนะ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น ำท่ำนและครอบครัวเข้ำสู่ Hill of the Buddha หรือเนินเขาพระพุทธเจา้ ที่เป็นฝีมอืกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์โดย

สถำปนิกที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัของญี่ปุ่น ทะดะโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) โดยมจุีดประสงคเ์พ่ือเป็นสถำนที่สวดมนตภ์ำวนำ 

ในรปูแบบที่แปลกตำและน่ำแปลกใจส ำหรับบุคคลทั่วไป ทะดะโอะ ได้สร้ำงภเูขำคอนกรีตล้อมรอบองคพ์ระไว้ ซึ่งหำกเดนิ

จำกจุดเริ่มต้นทำงด้ำนหน้ำ ท่ำนจะเหน็เพียงเศียรของพระพุทธรูปเท่ำนั้น เมื่อท่ำนและครอบครัวเดินเข้ำไปใกล้เรื่อย ๆ 

องค์พระพุทธรูปนั้นจะค่อยๆ ปรำกฏให้เหน็มำกยิ่งขึ้น ในช่วงฤดูร้อนนั้นจะเหน็ทุ่งลำเวนเดอร์สม่ีวงอ่อนๆ สวยงำมรำว

ภำพวำด และในฤดูหนำวหิมะตกกจ็ะสำมำรถเหน็เนินเป็นพรมสขีำว นับเป็นศิลปะที่รังสรรคด้์วยธรรมชำตอิย่ำงแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

น ำท่ำนและครอบครัว สนุกกบักำรแปลงโฉมเปล่ียนเคร่ืองแต่งกำยเป็นชุดกิโมโน เพ่ือให้เข้ำกบับรรยำกำศกำรเดินเล่น

เพลิดเพลินกับกำรชมใบไม้เปล่ียนสีในเมืองซัปโปโร ซึ่งท่ำนสำมำรถเลือกสวมใส่กิโมโนตำมแบบที่ตนเองชอบ โดย

หัวหน้ำทวัร์ และทำงร้ำนจะคอยบริกำรแต่งตัวให้ (ส ำหรับคุณผู้หญิง อย่ำลืมเตรียมยำงมัดผม หรือโบว์ผูกผมสวยๆ ไว้

เป็นเครื่องประดับเมื่อแต่งตัวเสรจ็) (กิจกรรมนี้ อำจจะใช้เวลำในกำรเปล่ียนชุดประมำณ 20-30 นำที หำกไม่ต้องกำร

สำมำรถตดัออกจำกโปรแกรมได้)  

 

 

 



น ำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศำลเจ้ำของศำสนำพุทธ นิกำยชินโต ที่มี

ควำมเก่ำแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ให้ท่ำนได้สกักำระขอพรกบัเทพเจ้ำที่ประทบัภำยในศำลเจ้ำมำกถึง 4 องค์ 

จำกนั้นเดนิต่อไปยัง สวนสาธารณะมารุยาม่า (Maruyama Park) อกีหนึ่งสถำนที่ยอดนิยมของกำรชมใบไม้เปล่ียนสี

ที่งดงำม โดยจะมีทำงเดินไปตำมสวนท่ำนกลำงใบไม้สแีดง และใบไม้สเีหลืองตลอดทำง ให้ท่ำนถ่ำยภำพในบรรยำกำศ

สวยๆ อวดขึ้น SOCIAL ตำมอธัยำศัย 

   
 

น ำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ ตลาดซปัโปโรโจไง เป็นหนึ่งในตลำดที่มีขนำดใหญ่ที่สดุของเมืองซัปโปโร โดยมีร้ำนค้ำ

เเละร้ำนอำหำรตั้งเรียงรำยไปตลอดเเนวกว่ำ 80 ร้ำนเลยทเีดยีว ท ำให้เป็นอกีหนึ่งในจุดที่มชีำวเมอืงซัปโปโรให้ควำมนิยม

ไปเลือกซื้อหำสนิค้ำ เเละรับประทำนอำหำรกนัอย่ำงมำกมำย รวมทั้งเป็นอกีจุดท่องเที่ยวที่มคีวำมน่ำสนใจ เเละน่ำมำเที่ยว

ชมอกีเเห่งของเมืองซัปโปโร เเม้ว่ำนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะไม่ค่อยรู้จักกต็ำม ส่วนใหญ่เเล้วจะจ ำหน่ำยอำหำรทะเล หรือ

ผลิตภัณฑจ์ำกทะเลเป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑท์ำงกำรเกษตรที่ส  ำคัญของฮอกไกโด ทั้งผัก เเละผลไม้ที่มีชื่อเสยีงโด่งดัง

เป็นอย่ำงมำก จุดที่น่ำสนใจอีกอย่ำงของตลำดซัปโปโรโจไง คือ ร้ำนอำหำรที่มีเมนูท้องถิ่นจ ำนวนมำกมำยหลำยเมนู

ด้วยกนั ซึ่งส่วนใหญ่เเล้วจะเป็นอำหำรทะเลที่มรีสชำตดิเีป็นอย่ำงย่ิง โดยอย่ำงเมนูดอมบูริ 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระมื้ อค า่ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  JR TOWER HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)  ภูเขาโมอิวะ – กิงโกะอเวนิว – ชอ้ปป้ิงสุสุคิโนะ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น ำท่ำนและครอบครัวเดนิทำงสู่ ภูเขาโมอิวะ (Mount Moiwa) ตั้งอยู่ในป่ำทำงทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของใจกลำงเมอืงซัป

โปโรเป็นเทอืกเขำที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัด้วยจุดชมวิวยำมค ่ำคนืที่งดงำมที่สดุ น าท่านและครอบครวันัง่กระเชา้เพือ่เดินทางสู่

จุดชมวิว (ระยะเวลา 5 นาที) ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้เพลิดเพลินไปกบักำรชมทศันียภำพโดยรอบที่มทีั้งธรรมชำตทิี่เป็น

ต้นไม้เปล่ียนส ีและอำคำรสิง่ก่อสร้ำงต่ำงๆในตวัเมอืง 
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เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

จำกนั้นน ำท่ำนและครอบครัวสู่ ถนนสายโรแมนติกมหาวิทยาลยัฮอกไกโด(Hokkaido University Ginkgo Avenue)  

หนึ่งในสถำนที่ยอดนิยมในกำรชมใบไม้เปล่ียนสีของต้นแปะก๊วย  ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะ

เปล่ียนเป็นสเีหลืองทองอร่ำมสวยงำมทั้งสองข้ำงทำงใต้ต้นไม้จะเตม็ไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมำเหมำะแก่กำรเดินเล่น

พักผ่อนหย่อนใจ นอกจำกนี้ ยังถูกใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์หลำยเรื่องด้วยกัน... จำกนั้นน ำท่ำนและครอบครัว

เดินทำงสู่ ย่านซูซูกิโนะ นับเป็นย่ำนที่คึกคักและมีชีวิตชีวำที่สดุของเมืองซัปโปโร โดยเฉพำะในยำมค ่ำคืน เหล่ำบรรดำ

ป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสนิค้ำกัน รอบๆบริเวณนี้มีร้ำนอำหำร ภัตตำคำร สถำนบันเทงิ

เริงรมย์ยำมรำตรี ทั้งไนตค์ลับ บำร์ คำรำโอเกะ รวมกนัมำกกว่ำ 4,500 ร้ำน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อกีทั้งยังมี

ร้ำนรวงที่ขำยรำเมง็มำกมำย จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “รำเมง็โยะโคะโจ” ถนนแห่งรำเมง็ใจกลำงเมอืงซัปโปโร อสิระให้

ท่ำนช้อปป้ิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการเท่ียวชม 

ท่ีพกั  ANA CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   (6)  สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น. ออกเดนิทำงจำก สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

15.50 น. เดนิทำงถงึ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิำพ พร้อมควำมประทบัใจ… 

 

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

 

ลลีาวดี ฮอลเิดย ์

           ลลีา...  ทีเ่ป็นตัวคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ท่านละ) 

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) (ราคาต่อท่าน) 

ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้น ECONOMY (ราคาโดยประมาณ) 34,060.- 34,060.- 34,060.- 

ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้น BUSINESS (ราคาโดยประมาณ) 71,310.- 71,310.- 71,310.- 

ผูใ้หญ่ 108,900.- 95,900.- 85,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 108,900.- 95,900.- 85,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 105,900.- 92,900.- 82,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 103,900.- 90,900.- 80,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 24,500.- 24,500.- 24,500.- 

 

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอตัราค่าบริการ ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ไม่ครบตามก าหนด** 

สมาชิกบตัรหลกั ลดท่านละ 3,000.- และ สมาชิกบตัรเสริมลดท่านละ 2,000.- 

 

ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 2-4 ท่าน บริการ รถ VAN 9 ที่น ัง่ 

ส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง 6-9 ท่าน บริการ รถ MINI BUS 18 ที่น ัง่ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

2. ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

3. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

4. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไมร่วม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท ์เป็นต้น 

2. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  

พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

4. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 

5. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรณุำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท 

  “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรณุำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leelawadee.holiday/


 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชยีรเ์ชค็ โดยสัง่จ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

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

ช่ือบญัชี   บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรำยวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำ

เวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำง

ส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภเ์กนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภยัของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกรำบขออภยัเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน

จองทวัร์เพ่ือหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภยัเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะ

ส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอ

ไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อย

กว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมใน
กำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง 

เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัย

ธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย 
กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับ

กำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรง

ตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำร

เดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล

โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และ

รักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ น

ระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชม

ให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำม
ประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง 



17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัล
ดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศยั 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัท
ฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่
คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป 

20. ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรรับผดิชอบต่อกระเป๋ำสมัภำระ หรือของมีค่ำในกรณีสญูหำย หรือเสยีหำยในระหว่ำงเดินทำง 
21. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


