
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สัมผัสเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ “SAPPORO SNOW FESTIVAL” แห่งเกาะเหนือของประเทศญี่ปุ่น 

ตระการตาไปกับการแกะสลักหิมะและน ้าแข็งใจกลางเมือง ช้อปป้ิงย่านดังทานุกิโคจิ 

สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พักอาหารเมนูพิเศษและการบริการสุดประทับใจ...“ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์... ลีลาที่เป็นตัวคุณ 

 

ก้าหนดการเดนิทาง        7-12  กุมภาพนัธ์ 2561    

วันพุธที่ 7 ก.พ. 61  (1) กรุงเทพฯ –  ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหวา่งประเทศขาออก (ชั น 4) ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2 

พบกับเจ้าหนา้ที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ C 

23.55 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG670 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61 (2) ชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - บ่อหมี -  จิโกกุดานิ - โนโบริเบะทสึ   

 
08.10 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับ

สัมภาระ น าท่านไปเที่ยวชม “ภูเขาไฟโชวะ” หรือที่เรียกกันว่า โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 

1944 ซ่ึงนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทาง

ธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ

ภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับพื้นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉากหลังจากนั้น น าท่านเดินทาง

โดย “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขาไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย”เมนูหม้อไฟซีฟู้ด” 

 จากนั้นน าท่านเข้าชม “ฟาร์มหมีสีน ้าตาล (Bear Park)” ซ่ึงเป็นหมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากับความน่ารักของ

น้องหมีตัวเล็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และ ประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ท าท่าทางตลกให้ท่านชม

เช่นยกมือไหว้ขอหรือนอนยกขารอขอแอปเปิ้ลหรือกวักมือเรียกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกกี้ที่ท่านโยนให้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบทสึ. เป็นภาษาท้องถิ่นซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุความหมาย

คือสายน้ าท่ีปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซ่ึงไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งข้ึนมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี้

และโนะโบะริเบทสึซ่ึงมีชื่อเดียวกับสถานที่ต้ังถือเป็นหนึ่งในออนเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือ

ของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธ์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า 

Noboribetsu Marine Park มีจุดเด่นอยู่ท่ีปราสาทท าจากอิฐสีแดงที่สรา้งจ าลองแบบมาจากปราสาททางัังงยุโรป และบริเวณ

โดยรอบก็จะมีอาคารทรงยุโรปตั้งเรียงรายกัน ช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมือนเดินอยู่ในยุโรป ในส่วนของปราสาทอิฐ แดง 

ภายในจะแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะเป็นการจัดแสดงสัตว์น้ าประเภทต่างๆ และมีการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานอยู่ภายใน

น้ีด้วย ไฮไลท์ของที่นี่ คือ อุโมงค์ท่ีท าจากกระจกที่ภายในเต็มไปด้วยปลาหลากหลายชนิด เมื่อท่านได้เดินอยู่ภายในอุโมงค์

นี้ก็จะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ใต้ท้องทะเลที่มีปลานับพันแหวกว่ายอยู่รอบตัวของท่านในส่วนของภายนอกปราสาท จะมีการ

แสดงจากสัตว์ 3 ชนิด  ประกอบด้วยพาเหรดเพนกวิน การแสดงนี้ถือเป็นไฮไลท์ของท่ีนี่เลย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก   NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 61  (3) โนะโบรึเบทสึ - สกีรีสอร์ท - อิสระภายในสกีรีสอร์ท- เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท ที่ฮอกไกโดนั้นสามารถเกิดพาวเดอร์สโนว์ที่มีความเย็นจัดและไม่มีความชื้นเจอปน ดังนั้น จึง

เป็นที่ท่ีจะได้ลื่นไถลไปบนพาวเดอร์สโนว์ที่ใหม่สดเป็นประจ า ดึงดูดทั้งนักสกีและนักสโนว์บอร์ดจากทั้งนอกฮอกไกโดและ

ต่างประเทศ ที่สโนวพาร์คเด็กๆ และนักท่องเที่ยวที่ไม่เล่นสกี สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับเลื่อนหิมะหลากหลายชนิด

และห่วงยางหิมะ แพยางหิมะได้ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับมินิ สโนว์โมบิลและการสวมสโนว์ (ค่าทัวร์ยังไม่รวมค่า

อุปกรณ์และค่ากิจกรรมต่างๆ) อิสระให้ท่านได้ท ากิจกรรมภายในลานสกีอย่างจุใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร… บริการท่านด้วย”เซ็ตเมนูซูชิช่ือดังของเมืองโอตารุ  

 (ส้าหรบัท่านท่ีไม่ทานซูชิหรือปลาดบิขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าทีล่่วงหน้า) 

น าท่านทางสู่ เมืองโอตารุ  จากนั้นพาท่านน าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที่

เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้นมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่อง

เพลงรุ่นแรกๆ ที่น ามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อัน

ไพเราะ ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศ

แคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) จุดน้ีเป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ าโบราณในจังหวะที่มี

ไอน้ าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรีไพเราะ  นอกจากนี้น าท่านสู่ โรงเป่าแก้ว ที่ท่านสามารถเลือกชมหรือซ้ือของท่ีระลึก

ประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบด้วยเทคนิคการท างานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนที่   ส าคัญ

ลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านาญและเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่ซ้ ากันซ่ึง

ท่านสามารถซ้ือแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยัีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างย่ิง … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

จากนั้นสร้างความประทับใจและแสนโรแมนติกกับ "เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ" (Otaru Snow Light Path Festival) 

เป็นเทศกาลในฤดูหนาว จัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเมืองโอตารุจะประดับประดาไปด้วยแสงไฟ และ

รูปปั้นหิมะขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศของเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยับท า

ให้รื่นรมย์ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ Unga Kaijo และ Temiyasen Kaijo  นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะตกแต่ง

ร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟบริเวณด้านหน้า พื้นที่ Unga Kaijo ตั้งอยู่บนถนนยาว 300 เมตร ริมคลองโอ

ตารุ โกดังเก่า และโคมไฟก๊าซแบบโบราณริมคลอง ท าให้บรรยากาศโรแมนติกมากข้ึน ริมทางยังมีรูปปั้นหิมะเล็กๆและแสง

ไฟจากเทียน ระหว่างคลอง และสถานีรถไฟ คือ พื้นที่ Temiyasen Kaijo ทอดยาวประมาณครึ่งกิโลเมตรไปตามรางรถไฟ

เก่าเทมิยาเซ็น ข้างทางมีซุ้มอาหาร โคมไฟ และรูปปั้นหิมะ คล้ายกันกับพื้นที่ Unga Kaijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก   OTARU GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 61 (4) โอตารุ – LE TAO – มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัยใน “เมืองโอตารุ” เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษ

ที่ 19 ถึง 20 จากนั้นพาทุกท่านได้ลองลิ้มรสชาติของชีสเค้กชือ่ดังของญี่ปุ่น LE TAO เป็นของอร่อยคู่เมือง โอตารุ ในฮอกไก

โด เค้กของที่นี่มีสูตรพิเศษที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เจ้าของสูตรเพียรพยายามพัฒนามาหลายต่อหลายปีกว่าจะได้เคล็ดลับ

ต ารับเด็ดที่ท าให้ชีสเค้กสามารถเก็บรักษาด้วยการแช่แข็งและเมื่อน ามารับประทานก็ยังคงความอร่อยทั้งรสชาติและรส

สัมผัสได้เหมือนเดิมทุกประการไม่ผิดเพี้ยน 
 

 

 

 



 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการท่านด้วย "เมนูสุกี  ยากี สูตรน ้าด้าสไตล์ญี่ปุ่น" 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ Mitsui Outlet Park” แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้า     

แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าไฮไซ เครื่องประดับ นาฬิกาหรู และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

น าท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ”  สินค้าข้ึนชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ โคนม  คุณภาพเยี่ยม

มากมายทั่วทั้งเกาะ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ ท าให้มีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อม

ไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อกโกแล็ตขาวที่เป็นที่

นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม 

แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชมข้ันตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าได้อย่างจุใจ  จนได้

เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ร้านอาหารค่ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร...บริการท่านเป็นพิเศษด้วย "เซ็ตเมนูปูยักษ์เสิร์ฟแบบพิถีพถัินในรูปแบบเซต็ไคเซกิ" 

ซึ่งในอดีตจะเป็นเซ็ตที่จดัไว้สาหรบัรบัรองจักรพรรดิหรือขุนนางชั นสูงเท่านั น 

ที่พัก  SAPPORO VIEW HOTEL (FORMER NAME: TOKYO DOME HOTEL SAPPORO)  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 61 (5) งานเทศกาลหิมะซัปโปโร – ทานูกิโคจิ - ซัปโปโร  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่สุด ซัปโปโร่ เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศ

ญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) น าท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สถานที่จัด “เทศกาลหิมะประจ้าปี 2018” โดยเทศกาล

หิมะที่ฮอกไกโดเมืองซัปโปโร นั้นเริ่มข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ.1950 (54 ปีก่อน) ซ่ึงระยะเวลาทั้งหมดในการสร้างจะใช้เวลา

ในช่วง 1 เดือนก่อนเริ่มเปิดงานเทศกาลหิมะ ซ่ึงเจ้าของผลงานต้องคอยประคบประหงมชิ้นงานของตนให้ดี เพราะว่า

สภาพแวดล้อมที่อยู่กลางแจ้งไม่สามารถควบคุมได้ บางทีชิ้นงานอาจมีการละลายไปบ้าง เจ้าของผลงานก็ต้องคอยแต่งเสริม

ให้งานสมบูรณ์อยู่เสมอจนกวา่จะเริ่มต้นเปิด งานเทศกาล งานประติมากรรมเหล่านี้จะถกูแสดงอยู่ 1 สัปดาห์ แล้วจะถูกทุบ

ท าลายไป กลายเป็นกองหิมะขนาดมหึมา แล้วค่อยๆละลายไปเม่ืออากาศอุ่นข้ึน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...”เซ็ตอาหารญีปุ่่น”  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 

เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่นร้านสินค้า 98 เยน ร้านรองเท้า

และกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องส าอาง ร้านขายอุปกรณ์

เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษด้วย"บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เจงกิสข่าน"โดยการน้าเนื อ

แกะส่วนต่างย่างบนเตาไฟพร้อมเครื่องเคียงผักสดเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต้ารับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก  ANA CROWN PLAZA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 61 (6) สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

10.45น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินTG671 

16.35น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์... ลีลาที่เป็นตัวคุณ 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเปน็ส าคญั 

 

 

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

 

อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 

พักเดี ยว ช่าระเพิ ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ส่วนลดท่านละ 

89,900.- 

87,900.- 

85,900.- 

83,900.-  

14,000.-  

26,000.-  

87,900.- 

85,900.- 

83,900.-  

81,900.- 

14,000.- 

26,000.- 

88,900.- 

86,900.- 

84,900.- 

82,900.- 

14,000.- 

26,000.- 

 

คะแนนสะสมส่าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสรมิ ) 

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

879 

859 

839 

819 

140 

619 

879 

859 

839 

819 

140 

619 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที ได้รับเป็นไปตามยอดการช่าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 



 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเปา๋เดนิทาง และค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ  1,000,000.- บาท 

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย และค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิ มเติมอีก  

 

เงื อนไขการช่าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000.- บาท   

    ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ่ากัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

 

ชื อบัญชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ่ากดั ธนาคาร กสกิรไทย 

บัญชีกระแสรายวัน    เลขที   639-1-00265-5 

 

หมายเหตุและเงื อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ 

ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์

คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 



 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง

การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว

หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการ

ท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หาก

ท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้

ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า

เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมี

เหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัท

ฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่ง

ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะ

ท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื อทา่นจองทวัร์และช่าระมัดจา่แล้ว หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื อนไขที บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 


