
 
 
 
 
 
 
 

Big Destination by Leelawadee Holiday สนบัสนุนการท่องเทีย่วไทยแบบ New Normal   

ร่วมกบัโครงการ "เราเทีย่วดว้ยกนั" 

สมัผสัประสบการณท่์องเทีย่วแบบ REFRESHING ทีจ่ะเติมทั้งพลงักายและพลงัใจ 

ดว้ยวฒันธรรม, ธรรมชาติ, อาหาร และศิลปะลา้นนาทีง่ดงาม 

พกัผ่อนหย่อนใจไปกบัคาเฟ่ริมน ้ า สมัผสัและเรียนรูวิ้ถชีีวิตแบบชาวลา้นนา  

ทดลองขี่ชา้ง ชิมอาหารแบบควานชา้ง เพือ่สมัผสัธรรมชาติอย่างแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   7-9, 21-23 ส.ค./ 11-13, 25-27 ก.ย. / 2-4, 16-18,  23-25* ต.ค. 2563 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิล าปาง – วดัปงสนุก – พระธาตุล าปางหลวง – เชียงใหม่ 

13.30 น.  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทา่นและครอบครัว ณ ประตูทางออก สนามบนิล าปาง  

14.00 น. น าทา่นและครอบครัวเดินทางสู่ เที่ยวชม วดัปงสนุก ที่มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ วัดปงสนุกเหนือ

กบั วัดปงสนุกใต้ และอกีทั้งพ้ืนที่ด้านบนยังมีพระเจดีย์ศรีจอมไคล วิหารพระนอน และวิหารพระ

เจ้าพันองค์ ซ่ึงวิหาร พระเจ้าพันองค์หลังน้ีเองที่ได้รับรางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดีเด่น

จาก UNESCO อกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 



15.15 น าทา่นแวะพักผ่อนซักเลก็น้อยด้วยร้าน ไฉไล คาเฟ่ ร้านคาเฟ่สไตล์ลอฟต์ แวะจิบกาแฟ ของหวาน 

หรืออาหารรองท้องซักเลก็น้อยพร้อมบรรยากาศดีๆของคาเฟ่ริมน า้แห่งน้ี (ไม่รวมในค่าบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 น าทา่นและครอบครัวน่ังรถม้าเที่ยวชม พระธาตุล าปางหลวง ซ่ึง วดัพระธาตุล าปางหลวง เป็นวัด

คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปางมาแต่โบราณอกีทั้ง พระธาตุล าปางหลวง เป็นพระธาตุประจ าปีเกิด

ของคนปีฉลู ซ่ึงที่น่ีมีความเช่ือกนัว่าไหว้ขอในด้านโชคลาภ การเงิน และความรุ่งเรืองทางหน้าที่การ

งาน และที่พลาดไม่ได้กบัการชมพระธาตุกลับหัว (ส าหรับทา่นผู้หญิงที่มีรอบเดือนไม่สามารถเข้าชม

พระธาตุกลับหัวได้เน่ืองจากเป็นกฎของวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

18.30  น าทา่นเดินทางสู่ที่พัก เกา๊ไมล้า้นนา 

จากโรงบ่มใบยาสูบ สู่ ทีพ่กัสุดชิค สถานทีแ่ห่งความทรงจ าและประวติัศาสตร ์นอกจากนี้ ความ

สวยงามภายในคู่กบัธรรมชาติ ภายใตต้น้ไมใ้หญ่ ทีค่อยใหค้วามร่มรืน่ และ ตน้มะขามทีม่ีอายุ

มากกว่า 200 ปี ยงัคงคอยตอ้นรบัทุกคน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารเกา๊ไมล้านนา  

 

 



วนัทีส่องของการเดินทาง  ร่วมกิจกรรมภายในรีสอรท์ - สีมนัตรารีสอรท์  - ปางชา้ง ภทัรฟารม์   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 พักผ่อนตามอธัยาศัย แนะน าทา่นและครอบครัว สนุกกบักจิกรรรมภายในรีสอร์ท เพ่ือผ่อนคลายไป

กบัธรรมชาติ (กรุณาเลือก 1 กิจกรรม และแจง้ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง) 

- น าทา่นเข้า “พพิธิภณัฑเ์กา๊ไม”้ ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑก์ลางแจ้ง โดยใช้ด้านในของโรงบ่ม เป็นพ้ืนที่

จัดแสดงประวัติความเป็นมา รวมทั้งยังจัดแสดงวิวัฒนาการของโรงบ่มที่มีต้ังแต่ในอดีต จนถึง

ปัจจุบัน ซ่ึงแต่ละโรง ได้มีป้ายบอกประวัติความเป็นมา ภาพถ่ายโบราณ นอกจากน้ียังมี “คาเฟ่

โรงบ่ม” ที่พัฒนามาจากโรงบ่มแฝด ซ่ึงในอดีตน้ัน ได้เกิดอุบัติเหตุจนโรงบ่มพังลงมา จึงได้รวบ

โรงบ่มเข้าหากนั จนกลายเป็นโรงแฝดเพียงหลังเดียวของที่น่ี จนได้รับ “รางวลัการอนุรกัษ์

มรดกทางวฒันธรรม” (Cultural  Heritage Conservation) สาขาการออกแบบใหม่ใน

บริบทมรดก (New Design in Heritage Contexts) ประจ าปี 2018 จากยูเนสโก  

- นวดสปา โดย ท่ากานสปา ซ่ึงเกดิจากการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชนบ้านทา่กาน น าความรู้

เร่ืองการนวด เพ่ือความผ่อนคลาย มาบริการให้กบัคนที่สนใจ โดย น ้ามนัสปาจะใชค้วามหอม

ของกลิน่ดอกไม ้เพ่ือสมัผัสที่เข้าถึงธรรมชาติ และให้ร่างกายได้สัมผัสความผ่อนคลายอย่าง

แท้จริง ภายใต้ต้นฉ าฉาอายุมากกว่า 80 ปี คอยให้ร่มร่ืนให้แก่สปาทา่กานแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าทา่นและครอบครัวเดินทางสู่ สีมนัตรารีสอรท์ ตามรอยกล่ินกาสะลอง สัมผัสและเรียนรู้

วัฒนธรรมของชาวล้านนาแบบสดุพิเศษให้ทา่น สวมใส่ชุดไทยพร้อมถ่ายรูปกบับ้านพักกึ่งพิพิธภัณฑ์

สไตล์ล้านนาแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัในสไตลอ์าหารเมือง อาทิเช่น แกงฮงัเล, น ้ าพริกหนุ่ม, น ้ าพริกอ่อง, 

ไสอ้ัว่, หมูทอด, ลาบไก่บา้นดง, แคปหมู, ชุดผกัสด ผกัลวก, ขา้วนึง่ ณ สีมนัตรารีสอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 

   

14.00 น าทา่นเดินทางสู่ ปางชา้งภทัรฟารม์ ให้ทา่นได้เที่ยวชมสมัผัสธรรมชาติบนหลังช้าง และพาช้าง

อาบน า้และเชิญชวนทา่นและครอบครัวรับประทานข้าวเบอ๊ะอาหารพ้ืนบ้านของชาวปกากะญอ 

(กจิกรรมน้ีกรุณาเตรียมชุดส าหรับเปียกน า้ด้วย) 

 

 

 

 

 

 

  น าทา่นเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่.... 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   Salad Terrace 

คอนเซป็ต์ของร้านอาหารเพ่ือสขุภาพโดยเน้นเมนูผักเป็นส่วนประกอบหลัก อ้างอิงจากความ

ต้องการของร่างกายคนเราที่ควรรับประทานผักและผลไม้ 400-600 กรัมต่อวัน อาหารแต่ละจาน

จึงจัดสดัส่วนของผักมากกว่าโปรตีน แถมผักที่น ามาปรุงใช้ผักที่ปลูกเองมานานกว่า 10 ปีที่แม่ริม 

เกบ็ผักใหม่ใช้เสร์ิฟต้ังแต่ม้ือเที่ยงถึงม้ือเยน็ จึงไม่แปลกใจที่ลูกค้าประจ าของร้านน้ีจะเป็นกลุ่ม

แพทย์ พยาบาล และผู้รักสขุภาพอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่พัก  เซนศาลารีสอรท์ หรือระดับเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  วดัอุโมงค ์ - Ginger Farm  ฟารม์ออรแ์กนคิ – สนามบนิเชียงใหม่    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

9.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ วดัอุโมงค ์โบราณสถานที่มีความเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปีให้ทา่น

ได้กราบสกัการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ พร้อมกบัหามุมถ่ายภาพภายในอุโมงค์ และมุมต่าง ๆ ของวัด 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ Ginger Farm Chianmai เรียนรู้ วิถีเกษตรแบบออร์แกนิค ซ่ึงมีกจิกรรมมากมาย

ให้ทา่นและครอบครัวได้ร่วมสนุกสนานและเรียนรู้ ในห้องเรียนธรรมชาติ เช่น การปลูกผัก เกบ็ไข่ 

ด านา เกี่ยวข้าว ตีข้าว ท าอาหาร ท าขนมไทย ป้ันดินเหนียว โยคะส าหรับเดก็ๆ เรียกได้ว่าครบวงจร

ส าหรับวิถีชีวิตของเกษตรแบบออร์แกนิคเลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ Ginger farm Kitchen 

 อสิระให้ทา่นได้เลือกซ้ือของฝากแบบออร์แกนิคเพ่ือสขุภาพที่ดีของทา่นและคนที่ทา่นรัก 

 

 

 

 

 

 



  น าทา่นเดินทางสู่ GOODVIBE CAFÉ หาอะไรรองท้องก่อนเดินทางสู่สนามบิน  

บ้านหลังใหญ่ในสวนสวย จะน่ังข้างนอกในยามบ่ายที่แดดร่มลมตกหรือในตัวร้านที่มีหลายมุม จัด

ตกแต่งไว้อย่างโรแมนติก เมนูแนะน า โรสลาเต้ที่หอมกล่ินกุหลาบอ่อนๆ หรือจะเป็น คาเฟ่ออน

เดอะรอ็ก(เยน็)ที่ต้องเทนมใส่น า้แขง็กาแฟเอง นอกจากน้ี สายสขุภาพมีตัวเลือกอย่าง healthy 

vibes yogurt เคร่ืองเยอะเตม็แก้ว หรือสมูธตี้ ต่างๆ (ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ไม่รวมในค่าบริการ) 

 

 

 

 

 

 

 

  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือส่งทา่นเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

 อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน) 

8 ท่าน (รถตู ้VIP) 9-14 ท่าน (รถ MINI BUS) 15 ท่าน (รถ BUS) 

ผู้ใหญ่ 16,500.- 16,500.- 16,500.- 

พักเด่ียว เพ่ิม 2,800.- 2,800.- 2,800.- 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ 

3. ค่ายานพาหนะในการเดนิทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

4. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามยั 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กจิกรรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กบัท่านตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบนิ 

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

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

อตัราค่าบริการส าหรบัท่านทีเ่ขา้ร่วมโครงการ “เราเทีย่วดว้ยกนั” 



ประเภทผูเ้ดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน) **ไม่รวมค่าโรงแรม** 

8 ท่าน (รถตู ้VIP) 9-14 ท่าน (รถ MINI BUS) 15 ท่าน (รถ BUS) 

ผู้ใหญ่ 14,000.- 14,000.- 14,000.- 

 

อตัราค่าบริการส าหรบัโรงแรมทีเ่ขา้ร่วมโครงการ “เราเทีย่วดว้ยกนั” ตามเสน้ทาง 

รายละเอียด ราคาต่อหอ้งต่อคืน ไดร้บัส่วนลดจาก

โครงการ 

KAO MAI LANNA RESORT (Night 1) 

ห้อง Kaomai Deluxe Room (35 SQ.M.) 2,000.- 800.- 

ห้อง Duplex Room (110 SQ.M.) 4,000.- 1,600.- 

ZENSALA RIVERPARK RESORT (Night 2) 

ห้อง DELUXE (30 SQ.M.) 3,000. -  1,200.- 

JUNIOR SUITE (51 SQ.M.) 4,400.- 1,760.- 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าอาหารบางมื้อ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ 

2. ค่ายานพาหนะในการเดนิทาง ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

3. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปร์ยแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามยั 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กจิกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยด้านความสะดวกให้กบัท่านตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหวางการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป–กลับ ตามเส้นทาง และค่าภาษีสนามบนิ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

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

4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า 50 เปอรเ์ซนตข์องราคาทวัร ์

  -  ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday 

  -  ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  -  ช าระโดยเงนิสด 

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

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 



1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

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

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดินทางต ่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 โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้

เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 



15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทาง (ราคาต่อท่าน) 

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 
ผูใ้หญ่ 36,900.- 28,900.- 28,500.- 27,900.- 
พกัเด่ียว เพิ่ม 9,000.- 9,000.- 9,000.- 9,000.- 

 
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

8. ค่าโรงแรมท่ีพกั หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  



9. ค่าอาหารตามท่ีระบุเอาไวใ้นรายการ 
10. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
11. การดูแลแบบ NEW NORLMALL บริการเจลแอลกอฮอล,์ ท าความสะอาดรถทุกวนั ดว้ยสเปยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั 
12. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และ กิจกรรม ตามท่ีระบุในไวร้ายการ 
13. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยดา้นความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดินทาง 
14. ค่าเช่าชุดล้านนา และช่างภาพในวันเวลาที่ระบุในโปรแกรม 

15. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 3,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

4. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลบั ตามเสน้ทาง และค่าภาษีสนามบิน 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
6. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 
อตัราค่าบริการส าหรับท่านทีเ่ข้าร่วมโครงการ “เราเทีย่วด้วยกนั” 

ประเภทผู้เดินทาง 
อตัราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทาง (ราคาต่อท่าน) **ไม่รวมค่าโรงแรม** 

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 
ผูใ้หญ่ 29,900.- 23,500.- 22,900.- 21,900.- 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการส าหรับโรงแรมทีเ่ข้าร่วมโครงการ “เราเทีย่วด้วยกนั” ตามเส้นทาง 
รายละเอยีด ราคาต่อห้องต่อคนื ได้รับส่วนลดจากโครงการ 

NA NIRAND  ROMANTIC BOUTIQUE RESORT 
ROMANTIC LANNA CORNER SWEET  40,000.- 3,000.- 
K MAISON LANNA BOUTIQUE HOTEL  
LANNA DELUXE (49 SQ.M.) 5,000.- 3,000.- 
LANNA DUPLEX หอ้ง 2 ชั้น (49 SQ.M.) 5,500.- 3,000.- 
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

7. ค่าอาหารบางม้ือ ตามท่ีระบุเอาไวใ้นรายการ 
8. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 



9. การดูแลแบบ NEW NORLMALL บริการเจลแอลกอฮอล,์ ท าความสะอาดรถทุกวนั ดว้ยเสปยแ์อลกอฮอล,์ หนา้กากอนามยั 
10. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว และ กิจกรรม ตามท่ีระบุในไวร้ายการ 
11. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยดา้นความสะดวกใหก้บัท่านตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวางการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 3,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรรมธรรม ์

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

5. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลบั ตามเสน้ทาง และค่าภาษีสนามบิน 
6. ค่าโรงแรมท่ีพกั หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
7. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
8. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า 50 เปอร์เซนต์ของราคาทวัร์  
  -  ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผา่นทางหนา้เวป็ไซต ์www.leelawadee.holiday 
  -  ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั 
  -  ช าระโดยเงินสด 
  -  ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-664-0023) 
   ช่ือบญัชี  บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั  ธนาคารกสิกรไทย  
      บัญชีกระแสรายวนั       เลขที ่639 - 1 - 00265 – 5 
 
เดนิทาง 2-4 ท่าน ออกเดนิทางโดยรถใช้รถ Hyundai H-1 ( 1 คนั ) 
เดนิทาง 6-8 ท่าน ออกเดนิทางโดยรถใช้รถ Hyundai H-1 ( 2 คนัคนัละ 4 ท่าน ) 
 

 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 8,000 .- บาท  

  -  ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวป็ไซต ์www.leelawadee.holiday 

  -  ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

  -  ช าระโดยเงนิสด 

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

         

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขท่ี 639 - 1 - 00265 - 5 

 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 



21. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจ

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

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

22. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกใน

ครรภ ์

23. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

24. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้

รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

28. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

29. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติส่อไป

ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

33. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดนิทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถ

ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

34. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า

รายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ

ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้

เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 



35. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

38. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง

ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

40. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
 


