
  

 

 

 

 

บินลัดฟ้าสู่ ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ในช่วงเวลาทีส่วยงามทีสุ่ด  

พบกบัการเดินทางที่จะเติมเตม็ความทรงจ าสุดประทบัใจไปในทุกย่างก้าวแห่งการเดินทาง 

เที่ยวเมือง ฮอกไกโด – ฮาโกดาเตะ – ซปัโปโร – โอตารุ  ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติอนัสวยงาม 

พร้อมสมัผัสบรรยากาศในฤดูใบไม้ร่วงแบบชาวญ่ีปุ่น 

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดในแบบฉบับ ลีลา..ทีเ่ป็นคุณ 

โปรแกรมพิเศษ ส าหรับการจ่ายเงินผ่านทาง PAYMENT GATEWAY  

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   27 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน, 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563   

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานชิโตเสะ 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) บริเวณเคานเ์ตอร ์C ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

23.45 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG670 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) ฮอกไกโด – โนะโบริเบทสึ – หบุเขาจิโกะคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินชินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านพิธด่ีานตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากรแล้ว  

น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ (Noboribetsu Onsen) เป็นภาษาท้องถิ่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ มี

ความหมายคือ สายน า้ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทบัถมของแร่

ก ามะถันในบริเวณนี้และโนโบริเบทสซึึ่งมีชื่อเดียวกบัสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซน็ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยม

ไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผนืป่าที่ยังคงความบริสทุธ ์น าท่านเดนิทางสู่

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่น่าสนใจ นั่นกค็อื หบุเขาจิโกะคุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอกีอย่างว่า หุบเขานรก 

ซึ่งบริเวณแห่งนี้ เกดิจากการระเบิดของภเูขาฮิโยริ จึงเหน็การพวยพุ่งของกา๊ซสเีหลืองอมเทา อนัเกดิจากการทบัถม

ของแร่ก ามะถนัเป็นจ านวนมากออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา สร้างบรรยากาศราวกบัอยู่ในโลกของยุคเริ่มต้น และยัง

ถอืเป็นแหล่งก าเนิดของน า้แร่และออนเซนที่มชีื่อเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด  

 

 

 

LEELA AUTUMN HOKKAIDO-HAKODATE  



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบโทยะ(Lake Toya) ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมที่เกิดจากปากปล่องภเูขาไฟ เป็น

ทะเลสาบที่มีความพิเศษโดยในช่วงฤดูหนาว น า้จะไม่แขง็ตวั ในหน้าร้อนอากาศจะเยน็สบาย เหมาะส าหรับเดนิเล่น 

ป่ันจักรยาน หรือล่องเรือชมทวิทศัน์อนังดงาม น าท่านขึ้นกระเชา้ไฟฟ้า Usuzan Ropewayไปเที่ยวชม “ภูเขาไฟโช

วะ” หรือที่เรียกกนัว่า โชวะ ชินซัง ภเูขาไฟลูกเลก็ที่เกดิใหม่ล่าสดุเมื่อปี 1944ซึ่งนับเป็นปรากฏการณธ์รรมชาตทิี่น่า

ประหลาดใจ ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณท์างธรรมชาตแิห่งพิเศษ โดยม ีภเูขาไฟอสุ ุซึ่ง

เป็นภเูขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กนั อสิระให้ท่านได้บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟโชวะที่มีลักษณะสแีดงตัดกับ

พ้ืนหิมะสขีาวสะอาดตาและภเูขาไฟอสุเุป็นฉากหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม บริการท่านดว้ย เซตเมนูไคเซกิ 

ท่ีพกั The Lake View Toya Nonokaze Resort หรือระดบัเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดงัอิฐแดงริมน ้ า – ภูเขาฮาโกดาเตะ 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของภมูิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลาย

สดุทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสยีงด้านทวิทศัน์ที่สวยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็น

เมืองหนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศซึ่งเมืองฮาโกดาเตะได้รับ

อิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านทีอยู่อาศัยของชาวต่างประเทศและป้อมสไตล์ตะวันตก... จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Goryokaku) แหล่งท่องเที่ยวจุดส าคัญของการเที่ยวฮอกไกโด ณ เมืองฮาโกดา

เตะหรือเรียกอกีอย่างว่า ป้อมดาวห้าแฉก สร้างขึ้นในปีสดุท้ายของสมัยเอโดะเพ่ือป้องกนัเมืองฮาโกดาเตะจากการ

คุกคามจักรวรรดินิยม ต่อมาป้อมแห่งนี้ กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้ส  าเรจ็ราชการ และ



กองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ให้ท่านชม

ความสวยงาม สมัผสัประวัตศิาสตร์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตาของป้อมปราการรปูดาวห้าแฉก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านสู่ โกดงัอิฐแดงริมน ้ า (Red Brick Warehouses) ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้

ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น า้ของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอปุกรณ์

ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธแีต่งงาน  และบริการล่องเรือเพ่ือ

ชมวิวทวิทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีด้วย....ได้เวลาอนัสมควร น าท่านและครอบครัวเดินทางไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ 

ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) ที่มีความสงูถึง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้

ใจกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคนื สามารถมองเหน็วิวทวิทศัน์ที่งดงาม 

  

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั LA VISTA HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง (4) ตลาดเชา้อะไซชิ – โจซงัเค – ซปัโปโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเชา้อะไซชิ (Asichi Morning Market) มรีปูแบบเหมอืนถนนสายหลักยาวประมาณ 100 

เมตร เป็นศูนย์รวมสนิค้าท้องถิ่นมากมาย เช่น ปลาท้องถิ่น สนิค้าจากทะเลตามฤดูกาล อาหารทะเลแปรรปู ผกั

ผลไม้ท้องถิ่นแบบปลอดสารพิษ ดอกไม้ตามฤดูกาล และเคร่ืองปรงุรสต่างๆ....หลังจากนั้นน าท่านและครอบครัว

เดนิทางสู่ เมอืงโจซงัเค (Jozankei Onsen) เมอืงน า้พุร้อนเลก็ๆ ตั้งอยู่ในบริเวณอทุยานแห่งชาตชิิโกะซ ุโทยะ 

ระหว่างหน้าผาสงูกบัแม่น า้โทโยฮิระ ถูกค้นพบเมื่อปี 1866 ภายในเมอืงมโีรงแรมเรียวกงักว่า 12 แห่ง ร้านอาหาร 

และร้านค้าต่างๆมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านและครอบครัวชมใบไม้เปล่ียนสทีี่ ย่านเมืองโจซงัเค เป็นสถานที่ที่ใบไม้เปล่ียนสสีวยงดงามมาก คนญี่ปุ่น

นิยมไปเดนิเขาเพ่ือชมใบไม้แดง และเป็นแหล่งน า้พุร้อนที่อยู่ใกล้ตวัเมอืงซปัโปโรมากที่สดุ... อสิระให้ท่านพักผ่อน

ตามอธัยาศัยท่ามกลางความสวยงามของใบไม้เปล่ียนส ีให้ท่านหย่อนเท้า แช่น า้แร่อุ่นๆ หรือจะเลือกเดนิเล่นตาม

ต านานเร่ืองเล่ากปัปะ สตัว์ในนิทานของชาวญี่ปุ่น ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่า คนที่นี่เคยพบเจอตวักปัปะ จึงมกีารสร้างรปูป้ัน

กปัปะเอาไว้ตามจุดต่างๆ เป็นสญัลักษณอ์กีอย่างหนึ่งของเมอืงแห่งนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพ้ืีนที่

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมยัเริ่มต้นยุคเมจิมกีารพัฒนาฮอกไกโด ท าให้ซปัโปโรได้รับเลือกให้เป็น

ศูนย์กลางการบริหารภมูภิาค เป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาต ิดงันั้นซปัโปโรจึงสร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน

ของระบบแบบอเมริกาเหนือ ซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปี 1972 คอืช่วงจัดแข่งขนักฬีาโอลิมปิกเกมสฤ์ดูหนาว 

และเป็นเมอืงที่รู้จักกนัดใีนการจดัเทศกาลหิมะ ราเมน และเบยีร์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  SAPPORO VIEW HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง   (5)  เมืองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี –โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ - SHIROI KOIBITO 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เมอืงท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20 

และยังเป็นเมอืงที่มจุีดท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงและสดุแสนโรแมนตกิ คอืคลองโอตารคุลองที่ในอดตีเคยใช้เป็นเส้นทาง

ล าเลียงสนิค้าจากท่าเรือไปยงัโกดงัสนิค้ามคีวามยาวประมาณ 1,140 เมตรเป็นสถานที่ๆมทีศันียภาพงดงามได้ถูกใช้

เป็นฉากในซีรีย์และละครมามากมายอกีทั้งยังเป็นแลนดม์าร์คที่ส  าคญัของเมอืงอกีด้วย เมอืงโอตารยุังมชีื่อเสยีง

เกี่ยวกบัการท าเคร่ืองแก้วที่สวยงาม ชมเมอืงและชมต้นไม้ที่ก  าลังผลัดใบเปล่ียนส ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี (Music Box museum) พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ประกอบไปด้วย อาคารหลายๆ อาคาร

กระจายตวัอยู่ทางทศิใต้ของถนนซาไกมาจิ ซึ่งอาคารขนาดเลก็จะเป็นพิพิธภัณฑท์ี่แสดงเกี่ยวกบักล่องดนตรี ที่มี

มากมายหลากหลายแบบ ซึ่งจะสามารถเลือกกล่องมาใส่ตุก๊ตาเซรามกิและเพลงมาประกอบกนั 



 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นไม่พลาดกบัการเย่ียมชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สนิค้าขึ้นชื่ออกีอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธุ ์

“โคนม” คุณภาพเย่ียมมากมายทั่วทั้งเกาะ อนัเนื่องมาจากสภาพภมูอิากาศและความอดุมสมบูรณข์องธรรมชาต ิท า

ให้มรีสชาตดิเีย่ียม กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกเแลต็จากประเทศสวิตเซอร์แลนดเ์ลยกว่็าได้ โดยเฉพาะ SHIROI 

KOIBITO ขนมสอดไส้ชอ็กโกแลต็ขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มกีาร

จัดแสดงอปุกรณก์ารผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองโรงงาน ทา่นจะได้ชมขั้นตอนกระบวนการการผลิต และ

สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสนิค้าได้อย่างจุใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเข้าสู่ย่านช้อปป้ิง Mitsui Outlet  ศูนย์รวมแฟชั่นที่ทนัสมยัเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนดเ์นมชื่อดงัจากทั่วโลกที่

ประกอบด้วย Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสนิค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สนิค้าแฟชั่นหญงิชายและ

เดก็ จนถงึอปุกรณก์ฬีาและสนิค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมศีูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และม ี

Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพ้ืนที่ที่มสีนิค้าท้องถิ่นและสนิค้าจากฟาร์มสดมาขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั  ANA CROWNE PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง   (6)  สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ.... 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรภมู ิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 

15.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ… 

 

ลลีาวดี ฮอลเิดย ์ ลลีา...  ทีเ่ป็นตัวคุณ 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 89,900.- 87,900.- 88,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 86,900.- 84,900.- 85,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 85,900.- 83,900.- 84,900.- 

เด็กอายตุ า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 84,900.- 82,900.- 83,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 17,000.- 17,000.- 17,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 26,000.- 26,000.- 26,000.- 

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ช าระเพิม่ ท่านละ 45,310.- 45,310.- 45,310.- 

หมายเหตุ -    ขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ท่านข้ึนไป 

- ในกรณีออกเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน เพิม่ราคา ท่านละ 8,000 บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมาณ)  

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

879 

849 

839 

829 

170 

619 

453 

879 

849 

839 

829 

170 

619 

453 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

 

 



เงื่อนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท 

  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

 - ช ำระโดยเงินสด  

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

ช่ือบญัชี   บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย   

   บญัชีกระแสรำยวนั   เลขที่  639-1-00265-5 

 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

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

วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

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

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้ากอ่น

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

http://www.leelawadee.holiday/


10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรอื

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตผุล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็น

หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม

ได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ 

โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผดิชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมค่ีาในกรณสีญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดนิทาง 

21. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


