
NEW ZEALAND

SCENIC ROUTE
(SOUTH ISLAND)

ก ำหนดกำรเดินทำง : 
ออกเดินทำงได้ทุกวัน

เดินทำงได้ตั้งแต่ 2 ท่ำนขึ้นไป



NEW ZEALAND 
Weather

SUMMER AUTUMN WINTER SPRING
ธันวำคม - กุมภำพันธ์ มีนำคม - พฤษภำคม มิถุนำยน - สิงหำคม กันยำยน - พฤศจิกำยน

19-30°C 6-21°C 0-16°C 5-19°C
ช่วงเวลำกลำงวันยำวนำน ช่วงเวลำที่สวยที่สุด 

หลังเมษำยน เป็นต้นไป 
ช่วงเวลำของกำรเล่นสกี ก.ย.-ต.ค. Daffodil, 

Tulip Sakura// พ.ย. 
Lupin



วันแรกของการเดินทาง... 

เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสนุกอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย สิงคโปร์ แอร์ไลน์

13.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด เคาน์เตอร์สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

15.30 น.  เดินทางสู่ สิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบิน SQ977

18.55 น.  เดินทางถึงสิงคโปร์ 

19.50 น. น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบิน SQ297

พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 

9 ช.ม. 40 นาที

วันที่สองของการเดินทาง... เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศนิวซีแลนด์ รับแสงแรกจากดินแดนแห่ง   

เมฆยาวสีขาวเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

10.30 น. เดินทางถึง เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นอังกฤษมาก 

ที่สุด ในบรรดาเมืองอื่นๆของนิวซีแลนด์ มีแม่น้ าเอวอนไหลคดเคี้ยว ผ่านกลางเมืองให้

ความรู้สึกสงบ



น าท่านชม Canterbury Museum ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์

อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ อีมูที่ได้สูญพันธุ์ไปจาก

โลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมท่ี

อาศัยอยู่ในพื้นท่ีนิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัสแมน นัก

ล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุก จะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์ 

และท าให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก นอกจากเรื่องราว

ของชาวชนเผ่าเมารี ข้าวของเครื่องใช้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดง

เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกฟอสซิล, ไดโนเสาร์, นก และยังมีเกี่ยวกับรักบ้ี, 

ทวีปแอนตาร์กติกา และอีกหลากหลายเรื่องราว

กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน

เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

....เดินทาง 20 นาท.ี....



จากนั้นน าท่านเดินทางชม ทะเลสาบเทคาโป 

หากถามว่าทะเลสาบที่ไหนสวยที่สุดในประเทศ

นิวซีแลนด์ แน่นอนว่าย่อมหนีไม่พ้น "เทคาโป 

เลค" ทะเลสาบที่มีผืนน้ าเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือสี

เทอร์คอยส์

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบปูคากิ 

ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million 

Dollar View ซ่ึงที่ทะเลสาบแห่งน้ีจะสามารถ

มองเห็นยอดเขาเมาทค์ุก (Aoraki/Mount 

Cook) ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,754 เมตร 

เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุม

ตลอดปีเป็นฉากหลัง

...เดินทาง 3 ชั่วโมง...

...เดินทาง 30 นาท.ี..



“Exclusive”

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมสุดน่ารัก ริมทะเลสาบ สถานที่ตากอากาศยอดนิยมองชาวนิวซีแลนด์ หากวันที่เข้า

พักฟ้าเปิดทางสามารถมองเห็นทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า ซ่ึงบริเวณนี้เป็นบริเวณดูดาวของเหล่านักดูดาว

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก PEPPER BLUE WATER หรือระดับเทียบเท่า

...เดินทาง 10 นาที ...



น าท่านเดินทางสู่ หนึ่งในสถานที่ท่ีดีที่สุดของการดูดาว ณ หอดูดาวเมาท์จอห์น (Mt John Observatory) ในเขตสงวน

ท้องฟ้ามืดนานาชาติเอารากีแมคเคนซี (Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve) บริการชมท้องฟ้า

ด้วยกล้องโทรทรรศน์ และมีโอกาสได้เห็นดาวพฤหัส, เนบิวลาโอไรออน, กลุ่มดาวคนครึ่งม้าเอ (Centaurus A) และกลุ่มดาว

สวยๆ อื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างการดูดาว บริการท่านด้วยชอกโกแลตร้อนพร้อมเสื้อแจ๊กเก็ตเพื่อความอบอุ่นในขณะดูดาว

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดูดาว คือ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน จะเป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิด ท าให้มีโอกาสดูดาวได้สวยท่ีสุด



วันที่สามของการเดินทาง เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

...นั่งชม 30 นาที...
น าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ าแข็งทัสมนั

ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งด้วยตัวท่านเอง

น าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ

ประเทศนิวซีแลนด์ ชมความย่ิงใหญ่ของธารน้ าแข็งแทสมัน 

(Tasman Glacier) ซึ่งรู้จักกันดีว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

เดินชื่นชมความสวยงามของดินแดนน้ าแข็งพร้อมชมทัศนียภาพ

อันน่าตื่นตาของเมาท์คุก (Mount Cook)การก่อตัวของ

ธารน้ าแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นการเดินทางปีนเขา

ทุกครั้งจึงมีความพิเศษในตัวเอง!

อิสระอาหารกลางวัน แนะน า ร้าน WRINKLY FRAM



เริ่มการชมเมืองควีนทาวน์ด้วยกิจกรรมเบาๆ กับ การขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลลอยฟ้าสกายไลน์กอนโดล่า (Skyline Gondola) ที่จะ

พาชมความสวยงามทางธรรมชาติของควีนสทาวน์ (Queenstown) แบบ 360 องศา ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค (Bob Peak) 

ชมความงดงามของขุนเขาและทะเลสาบวาคาติปู (Wakatipu) สีฟ้าเทอควอยซ์ท่ียาวท่ีสุดในประเทศ จากนั้นน าท่านสนุกกับการเล่น

รถเลื่อนลูจ (Luge) สไลด์ลงจากเนินเขาผ่าน หลากหลายโค้งสุดมันส์ ทั้งมุดอุโมงค์และเนินต่างระดับท่ามกลางความสวยงามของ

ธรรมชาติ

น าท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน.์..เดินทาง 3 ชั่วโมง 10 นาท.ี..

มื้อค่ า ให้ท่านรับประทานอาหารบนยอดเขาที่เมื่อมองลงมาแล้ว ท่านจะได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศท่ีสวยงาม ให้ท่านได้

เลือกทานอาหารบุฟเฟต์ท่ีวิวดีที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันจะมาทานกันมากมาย ณ Stratosfare Restaurant



ที่พัก 

THE REER HOTEL & LUXURY APARTMENT หรือระดับเทียบเท่า

รีสอร์ทสุด EXCLUISVE ส าหรับคนที่ต้องการการพักผ่อน ชมความสวยงามกับทะเลสาบวาคาติปู



...เดินทาง 45 นาท.ี..

วอเตอร์พีคฟาร์ม ไร่วอเตอร์พีคฟาร์ม เป็นเรือกลไฟอายุกว่า 

100 ร้อยปี ซึ่งใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน และได้ดัดแปลง

มาเป็นเรือส าหรับท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบ

วาคาทีปู และเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาใน

บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือจากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดง

การตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่ายรูป

บรรยากาศของฟาร์มรมิทะเลสาบวาคาทีปู 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ท่านแบบบุฟเฟ่ต์ บาบีคิว 

และสลัด พร้อมด้วยขนมหวาน

วันที่สี่ของการเดินทาง 

เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



SHOTOVER ชมการเล่นผาด

โผนซึ่งส าหรับท่านที่มาควีนส์

ทาวแล้วต้องการ ความท้าทาย

ความสนุกที่ปลอดภัยไร้กังวล

FREE TIME น าท่านกลับสู่โรงแรมที่พักจากนั้นอิสระให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งตลอดเย็นน้ี

เลือกทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์

แห่งแรกของโลกกับ 

AJ Hackett Bungy 

เลือกซื้อของในเมืองที่น่ารักน่าซื้อ

มากมายรวมทั้งไม่ควรพลาดไปกับ 

แฮมเบอร์เกอร์ ชื่อดังของเมืองควีนส์

ทาวน์ FERGBURGER



อิสระ อาหารเย็น เพ่ือความสะดวกต่อการเที่ยวชม

ซึ่งภายในเมืองควีนทาวน์ มีร้านอาหารให้บริการมากมาย ทั้งแบบ BAR & GRILL, 

อาหารไทย, อาหารญี่ปุ่น, อาหารจีน หรือจะเลือกนั่งแบบผับบาร์ พร้อมฟังดนตรีแบบชิลล์

ที่พัก 

THE REER HOTEL & 

LUXURY APARTMENT

หรือระดับเทียบเท่า



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE 

WANAKA) เป็นทะเลสาบท่ีน้ าใสและเย็น รวมถึงในทะเลสาบ

จะมีเป็ดตัวน้อยใหญ่ ว่ายไปมาดูแล้วเพลินตา นอกจากนั้น

บริเวณทะเลสาบยังมีหาดทรายสั้นๆ ปูทางสู่ท้องน้ าที่ทอดตัว

ออกไปไกลจรดแนวเขาสูงอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบผืนน้ าอัน

กว้างขวางแห่งนี้ดูแล้วสวยงามมากย่ิงขึ้นเมื่อมีภาพของเรือ

ยอชต์ จ านวนหลายๆล าทอดสมอจอดอยู่ บริเวณริมทะเลสาบ

มีสนามเด็กเล่นให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาเล่นกันในวันที่อากาศดี 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมืองฮาส 

(HAAST) (120 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการ

เดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับ

สภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหินสีเขียว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...เดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที....

...เดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที....



น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์โจเซฟ ...เส้นทางเฮ้าด์พาส เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซ่ึงต้องใช้เวลา

การเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศอันหนาวเย็นเพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหยก หรือกรีนสโตน น าท่าน

สู่ธารน้ าแข็งในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งอัน

งดงาม FRANZ JOSEF GLACIER ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่

หยุดยั้ง ชมความงามของธารน้ าแข็งอันงามระยิบระยับสลับกับเขียวมรกตอันงดงาม ประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียว

ชอุ่มตลอดทั้ง

...เดินทาง 2 ชั่วโมง....



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า



น าท่านเดินทางสู่ โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี เป็นเมืองที่มีความช านาญ 

เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความส าคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากส าหรับชาวเมารี เพราะนานมาแล้ว

เคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกน ามาใช้ท าอาวุธ เคื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เช่ือกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษา

ความสงบ แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกของฝาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                 

น าท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้

ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และ

ฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้หลากสีเปล่ียนไปตาม

ฤดูกาลที่สวยที่สุดสายหนึ่งในโลก

วันที่หกของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...เดินทาง 2 ชั่วโมง....

...เดินทาง 2 ชั่วโมง....



อิสระอาหารค่ า แนะน าภัตตาคารอาหารทะเล อย่าง Dux Dine ที่ขึ้นชื่อเรื่อง Akaroa salmon, หรือร้าน 

Cook’ n’ with Gas ที่แต่ละวันเชฟจะน าเสนอเมนูที่ไม่เหมือนกัน หรือถ้าต้องการความหรูหราส่งท้ายทริปนี้ 

พลาดไม่ได้กับร้าน Louis Champagne Oyster Bar ที่เสิร์ฟแชมเปญสุดหรูคู่กับอาหารทะเลสดๆ

ที่พัก SUDIMA HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิร์ช (Chirstchurch) เมืองสีเขียวแห่งโลกใต้ (Lisa) เมืองสงบงามท่ามกลาง

ธรรมชาติในซีกโลกใต้ที่อวลไปด้วยกลิ่นอายแบบอังกฤษ และเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์

...เดินทาง 3 ชั่วโมง...

โรงแรมที่ได้คะแนนการรีวิว

จากผู้เข้าพักดีที่สุด



วันสุดท้ายของการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักกับวันสุดท้ายของการเดินทาง

11.50 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์   

โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298

17.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินชางกี สิงคโปร์

18.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น

ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ส าหรับเดินทาง 2-3 ท่าน ส าหรับเดินทาง 4-5 ท่าน
ตั๋วเครื่องบิน ECONOMY (ราคาประมาณการณ์)
ต๋ัวเครื่องบิน BUSINESS CLASS (ราคาประมาณการณ์)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม

62,300.-
170,800.-
217,900.-
217,900.-
207,900.-
197,900.-
35,500.-

62,300.-
170,800.-
162,900.-
162,900.-
152,900.-
142,900.-
35,500.-

**อัตราคา่บรกิาร ส าหรบั หัวหน้าทวัรค์นไทย ขับรถ BENZ VIANO หรือ VITO**

อัตราคา่บริการ



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

ส าหรับเดินทาง 6-7 ท่าน ส าหรับเดินทาง 8-9 ท่าน
ตั๋วเครื่องบิน ECONOMY (ราคาประมาณการณ์)
ต๋ัวเครื่องบิน BUSINESS CLASS (ราคาประมาณการณ์)
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม

62,300.-
170,800.-
157,900.-
157,900.-
147,900.-
137,900.-
35,500.-

62,300.-
170,800.-
142,900.-
142,900.-
131,900.-
121,900.-
35,500.-

**อัตราคา่บรกิาร ส าหรบั BENZ SPRINTER พร้อม หัวหน้าทวัรค์นไทย **

อัตราคา่บริการ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าวีซ่า (ช่วงHIGHSEASON ทางสถานฑูตมีการปรบัเปลีย่น ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า โดยใชร้ะยะเวลาในการ

ท าการ มากกว่า 30 วัน)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน

วงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงนิ

“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บรษิทั ลีลาวด ีฮอลเิดย ์จ ากดั ธนาคารกสกิรไทย
บัญชกีระแสรายวนั เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,

ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อืน่, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศอืน่เพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอืน่ใดอนัมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษทัฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะสว่นตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านท่ีจองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงนิค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ
ตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินทีไ่ม่อนุญาตให้เปล่ียนชือ่หรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าในทุกกรณ ีหากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรอืสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกิดข้ึนระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยว
เอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางท่ีเชือ่มั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางไป

• เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


