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สมัผสัเทศกาลหิมะอนัยิง่ใหญ่ “SAPPORO SNOW FESTIVAL” ของประเทศญีปุ่่น 

ตระการตาไปกบัการแกะสลกัหิมะและน ้าแข็งใจกลางเมือง ชอ้ปป้ิงย่านดงัทานุกิโคจิ 

สะสมไมลก์บัการบินไทย พรอ้มท่ีพกั อาหารเมนูพเิศษการบริการสุดประทบัใจ... 

ใน “ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ” 

 

ก าหนดการเดินทาง     7-12  กุมภาพนัธ ์2562    

วนัพฤหสับดีท่ี 7 ก.พ. 2562 (1) กรุงเทพฯ –  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น 

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 

23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG670 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วนัศุกรท่ี์ 8 ก.พ. 2562  (2) ชิโตเสะ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ - บ่อหมี -  โนโบริเบะทสึ   

08.10 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

พร้อมรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ

เรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่ เรียกว่าหุบเขานรกนั้น

เพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้าร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ

กระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควัน

ร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่และออน

เซนที่มชีื่อเสยีงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูหมอ้ไฟซีฟู้ด” เสิร์ฟด้วยซีฟู้ดสดนานาชนิด 

ประกอบด้วย ปลาแซลมอนน า้ลึก, กุ้งสด, หอยเชลล์, พร้อมผักสดกะหล ่าปลี เหด็สด แครอท และผักอื่นนานา
ชนิด เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อนนุ่มอร่อย และเคร่ืองเคยีง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเย่ียมชมปีละ 4 ล้านคน 
ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ทส ึ– โทยะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มทีะเลสาบเกดิขึ้นจากการระเบิดจากภเูขาไฟเมื่อ

หลายแสนปี ท าให้เกดิทะเลสาบขึ้นหลายแห่งด้วยกนั และภูเขาไฟบริเวณนี้บางแห่งยังไม่ดับสนิท บริเวณนี้ จึง

เป็นแหล่งอาบน า้แร่ แช่ออนเซน็ชั้นดีอกีแห่งของเกาะฮอกไกโด...  จากนั้นน าท่านสู่จุดชมวิวของบริเวณ  โทยะ 
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โดยการขึ้น “กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขาไฟอุสุ ชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดจากการ
สั่นสะเทอืนของผิวโลกในปี 1943 ซึ่งระเบิดประทุติดต่อกนันานถึง 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะชินซังดังที่เหน็

ในปัจจุบนั จากนั้นน าท่านสู่ สวนหมีโชวะ ชินซงั (Showa Shinsan)  อยู่ใกล้กบัสถานีกระเช้าภเูขาอสุ ุ ฟาร์มหม ี
หรือ สวนหมีสีน ้าตาลแห่งนี้  เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน า้ตาลขนาดย่อม แต่มีจ านวนหมีอยู่มากพอสมควร 

โดยเฉพาะลูกหมสีนี า้ตาล ที่จะสามารถเย่ียมชมได้อย่างใกล้ชิด... 
 
 
 

 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั   NOBORIBETSU GRAND HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสารท่ี์ 9 ก.พ. 2562 (3) โนโบริเบทสึ  - สกีรีสอรท์ – อิสระภายในสกีรีสอรท์ – โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี 

   เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  สกี รีสอรท์ สถานตากอากาศ และสกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติ โดย

ช่วงฤดูหนาวทั่วพ้ืนจะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Snow  Powder  คือมีความ

ละเอยีดดังแป้ง อสิระให้ท่านได้ เพลิดเพลินสนุกสนานกบักจิกรรมแสนสนุกมากมาย อาท ิสโนว์โมบิล ให้ท่าน

ได้สนุก กบัการขี่ สโนว์โมบิล ตะลุยหิมะด้วยประสบการณ์อนัแสนพิเศษ ขี่สโนว์โมบิล ไปยังดนิแดนหิมะอนัขาว

โพลนไปตามเส้นทางภายในรีสอร์ท หรือจะประลองความหวาดเสยีว กบัการให้สุนัขลากเลื่อน (SNOW DOG 

SLED) ไปตามลู่ ความพิเศษของสนุัขลากเล่ือนที่รีสอร์ทแห่งนี้คือ ผู้เล่นต้องยืนบนกระดานไม้แล้ว สนุัขจะลาก

ไปตามลู่วิ่งที่จัดเตรียมไว้ เป็นต้น   NATURE TOUR สมัผสัการเล่นสก ีโดยการสวมรองเท้าสก ีSNOW SHOE 
หรือเลือกสมัผสัการขี่ม้าไปยังดนิแดนหิมะอนัแสนหนาวเยน็, KID ADVENTURE ลานหิมะส าหรับคุณหนู ๆ ให้
ความสนุกสนานกบัการเล่นหิมะ * ขอสงวนสิทธ์ิไม่รวมในค่าบริการส าหรบัค่าเช่าอุปกรณ ์* จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เมอืงเลก็แสนน่ารัก และถอืว่าเป็น ไฮไลทอ์กีเมอืงหนึ่งของเกาะฮอกไกโด 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนู ซูชิ นิงิริ” อาหารชื่อดงัแห่งเมอืงโอตาร ุที่ 

รังสรรคจ์ากวัตถุดบิสดใหม่พิเศษ   ส าหรับท่านที่ไม่ทานซชูิ หรือปลาดบิ ขอความกรณุาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

ล่วงหน้า    

น าท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920  
ตรงกบัยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค ่าคืนคลองแห่งนี้ ได้รับค าขนานนามว่าเป็น

จุดที่โรแมนตกิที่สดุ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้าง

ขึ้นจากอฐิแดง แต่โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ น าท่านชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตล์

องักฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬกิานี้จะพ่นไอน า้ มเีสยีงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบั
นาฬกิาไอน า้อกีเรือนที่แคนาดา  

 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู  

จากนั้นสร้างความประทับใจและแสนโรแมนติกกับ "เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ" (Otaru Snow Light 

Path Festival) เป็นเทศกาลในฤดูหนาว จัดขึ้ นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเมืองโอตารุจะ

ประดบัประดาไปด้วยแสงไฟ และรปูป้ันหิมะขนาดเลก็ เป็นระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศของเมอืงที่ปกคลุมด้วย

หิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยับท าให้ร่ืนรมย์ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ Unga Kaijo และ 

Temiyasen Kaijo  นอกจากนี้ ชาวบ้านในพ้ืนที่กจ็ะตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟบริเวณ

ด้านหน้า พ้ืนที่ Unga Kaijo ตั้งอยู่บนถนนยาว 300 เมตร ริมคลองโอตารุ โกดังเก่า และโคมไฟก๊าซแบบ

โบราณริมคลอง ท าให้บรรยากาศโรแมนติกมากขึ้น ริมทางยังมีรูปป้ันหิมะเลก็ๆและแสงไฟจากเทยีน ระหว่าง

คลอง และสถานีรถไฟ คือ พ้ืนที่ Temiyasen Kaijo ทอดยาวประมาณครึ่งกิโลเมตรไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยา

เซน็ ข้างทางมซีุ้มอาหาร โคมไฟ และรปูป้ันหิมะ คล้ายกนักบัพ้ืนที่ Unga Kaijo 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพกั  OTARU GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัอาทิตยท่ี์ 10 ก.พ. 2562 (4) โอตารุ - ซปัโปโร -  งานเทศกาลซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ - ซุซุกิโนะ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สดุ ซปัโปโร่ เมอืงที่มปีระชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตดิอนัดบัห้าของ

ประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) น าท่านเดนิทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่จัด “เทศกาลหิมะประจ าปี 2019 

ครั้งท่ี 70” โดยเทศกาลหิมะที่ฮอกไกโดเมอืงซัปโปโร นั้นเร่ิมขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1950  ซึ่งระยะเวลาทั้งหมด

ในการสร้างจะใช้เวลาในช่วง 1 เดือนก่อนเริ่มเปิดงานเทศกาลหิมะ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องคอยประคบประหงม

ชิ้นงานของตนให้ด ีเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่กลางแจ้งไม่สามารถควบคุมได้ บางทชีิ้นงานอาจมกีารละลายไป

บ้าง เจ้าของผลงานก็ต้องคอยแต่งเสริมให้งานสมบูรณ์อยู่เสมอจนกว่าจะเริ่มต้นเปิดงานเทศกาล งาน

ประติมากรรมเหล่านี้ จะถูกแสดงอยู่ 1 สัปดาห์ แล้วจะถูกทุบท าลายไป กลายเป็นกองหิมะขนาดมหึมา แล้ว

ค่อยๆละลายไปเมื่ออากาศอุ่นขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...  “เซ็ตอาหารญี่ปุ่ น”  

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาว

กว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดนิเลือกซื้อสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาท ิเช่น ร้านสนิค้า 98 

เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เร่ิมต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขาย

เคร่ืองส าอาง ร้านขายอปุกรณเ์กี่ยวกบัสนุัข ร้านขายผลไม้พ้ืนเมอืง ร้านเกมส ์ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษด้วย บุฟเฟ่ตบ์ารบ์ีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์จงกิสข่าน โดย

การน าเนื้อแกะส่วนต่างๆ  อกีทั้งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อมเคร่ืองเคยีงผกัสด เสริ์ฟพร้อมซอส

สตูรเดด็ต้นต ารับพร้อมเสริ์ฟเบยีร์ชื่อดงัของฮอกไกโด 
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ท่ีพกั  SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท่ี์ 11 ก.พ. 2562 (5) มิตซุย เอา้ทเ์ล็ต - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – งานเทศกาลซปัโปโร - ซปัโปโร  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ แหล่งช้อปสนิค้าแบรนดเ์นมชื่อดงัที่ “Mitsui Outlet Park” แหล่งรวมสนิค้าน าเข้าและ

สนิค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าไฮโซ เคร่ืองประดับ นาฬิกาหรู และสนิค้า

อื่นๆอกีมากมาย...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย "เมนูสุก้ี ยาก้ีสูตรน ้ าด าสไตลญี์่ปุ่ น" 

น าท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ”  สนิค้าขึ้นชื่ออกีอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ ์โคนม คุณภาพ

เย่ียมมากมายทั่วทั้งเกาะ อนัเนื่องมาจากสภาพภมูิอากาศและความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้มีรสชาติดี

เย่ียม กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกแลต็จากประเทศสวิตเซอร์แลนดเ์ลยกว่็าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนม

สอดไส้ชอ็กโกแลต็ขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้ มีการจัดแสดง

อปุกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ

เลือกชมและเลือกซื้อสนิค้าได้อย่างจุใจ  
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  จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านในการเดินเที่ยวงาน เทศกาล Sapporo Snow Festival 2019 กันอกีวัน ซึ่งวันนี้ จะ

  จัดเป็นวันสดุท้ายของปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเกบ็ภาพงานแกะสลกัน า้แขง็และป้ันหิมะมเีตม็ไปด้วยความ

  อลังการ และโชว์ความสามารถจากนักแกะสลักจากทั่วทุกมุมโลก....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...บริการท่านเป็นพเิศษดว้ย "เซ็ตเมนูปูยกัษเ์สิรฟ์แบบพถิพีถินัในรูปแบบ 

                       “ เซ็ตไคเซกิ " ซึ่งในอดตีจะเป็นเซต็ที่จัดไว้สาหรับรับรองจักรพรรดหิรือขนุนางชั้นสงูเท่านั้น 

ท่ีพกั  SAPPORO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคารท่ี 12 ก.พ. 2562 (6) สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  (กรณุาตรวจสอบสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบนิ) 

10.45น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดย สายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG671 

16.35น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

ลีลา...ท่ีเป็นตวัคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ (เดินทาง 15 ท่านข้ึนไป) 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ 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 ) 

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

99,800.- 

97,800.- 

95,800.- 

93,800.-  

20,000.-  

26,000.-  

97,800.- 

95,800.- 

93,800.-  

91,800.- 

20,000.- 

26,000.- 

98,800.- 

96,800.- 

94,800.- 

92,800.- 

20,000.- 

26,000.- 

 

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 (ผูใ้หญ่)  

978 

958 

938 

918 

200 

618 

978 

958 

938 

918 

140 

618 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

- กรณีผูเ้ดินทางระหว่าง 10-14 ท่าน ช าระเพิม่ 10,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบิน

ทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดนิทาง และค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000.- บาท 
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อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เติมอีก  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- 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. 02-6640023) 

         

   ช่ือบัญชี  บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั   ธนาคารกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรายวนั       เลขที ่639 - 1 - 00265 – 5 

 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารก

ในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนั

มใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแง

รบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 



Hokkaido Snow Festival 6D4N_7-12 Feb 2019  9 | ห น ้ า  

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   30 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้

เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดนิทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิ่อ

ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์

นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

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

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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