
LEELA HOKKAIDO–TOKYO 

SPECIFIC   

10 -16 เมษายน 2561 



วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย” 
 

21.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี –ฝ่ายขาย  

  ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 

 

23.55 น.  ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 670 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และเวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  



หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ  เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัย

โบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า 

หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะ

สามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว 

นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถ

ชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย 

ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายนํ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว 

ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันใน

บริเวณนี้และโนะโบะรเิบะทสซึึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น 

ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลาง

ธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนปา่ที่ยังคงความบริสุทธิ์  

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โนะโบะริเบะทสึ  
DAY 2 



---------------------------------------------------- 
โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่ง

พิเศษโดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กัน 

 

 อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับพื้นหิมะสีขาว

สะอาดตาและภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก จากนั้นน าท่านเดินทางโดย “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขา

ไฟ    

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร 

บริการเซ็ทอาหารญี่ปุ่น  

น าท่านเที่ยวชม ภูเขาไฟโชวะ 



ค่ํา บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  

LAKE VIEW TOYA 

NONOKAZE HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

หมีพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชมได้ยาก ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มี

อายุตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตัวโตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมแีสน

รู้ที่ท าท่าทางตลกให้ท่านชม เช่น ยกมือไหว้ขอหรือนอนยกขารอขอแอปเปิล้ 

และกวักมือเรียกเพื่อแลกกับการได้กินแอปเปิ้ลหรือคุกก้ีที่ทา่นโยนให้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ  

นําท่านเข้าชม ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) 



วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 เช้า  บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

        น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขาย

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ ยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

และสุดแสนโรแมนติค คือ คลองโอตารุ คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางล าเลียง

สินค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็น

สถานที่ๆ มีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็นฉากในซีรีย์และละครมามากมาย  อีกทั้ง

ยังเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองอีกด้วย เมืองโอตารุยังมีชื่อเสียงเก่ียวกับการ

ท าเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์  

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูซูชิอาหารชื่อดังแห่งเมืองโอตารุที่รังสรรค์จากวัตถุดิบสดใหม่  

(สําหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความกรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า) 

DAY 3 



น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  

บ้านไม้ทรงยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ภายในอาคารมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่

น ามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลายประเมินค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไป

กับเพลงเมโลดี้อันไพเราะ  

 

บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ํา

โบราณที่เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา 

และประเทศญี่ปุ่น) ซ่ึงจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ า

ออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการ

ยืนรอเพ่ือถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ าโบราณในจังหวะที่มี

ไอน้ าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรีไพเราะ 

นอกจากนี้น าท่านสู่ โรงเป่าแก้ว ที่ท่านสามารถ

เลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้ว

หลากหลายรูปแบบลวดลายสินค้าแต่ละใบเกิดจาก

จินตนาการในขณะท างานจนเป็นความช านิ

ช านาญและเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ ากันซ่ึงท่าน

สามารถซ้ือแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือ

การเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างย่ิง  



I  S  H I Y A 

สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม 

คุณภาพเย่ียม อันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติ ทําให้มีรสชาติดีเย่ียมกลมกล่อมไม่แพ้

ช็อกโกแลตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ 

SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยม

ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มี

การจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจําลอง

โรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และ

สามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ เดินทางสู่เมือง

ซัปโปโร่   

นําท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 



ที่พัก   Tokyo Dome Sapporo  หรือเทียบเท่า 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เจงกิสข่าน

โดยการนําเนื้อแกะส่วนต่างย่างบนเตาไฟพร้อมเครื่องเคียงผักสดเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้น

ตํารับ 



DAY  4 
 เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าในลัทธิชินโต สร้างข้ึน

ในปี ค.ศ. 1896 ในสมัยที่มีเริ่มการพัฒนาเกาะฮอกไกโด แรกเริ่ม

สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพ 3 องค์ โอคุนิทามะ โอคุนินุชิ และ สุคุนะฮิโคะ

นะ เดิมชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโรจินจะ จนถึงปี ค.ศ. 1964 ได้มีการท า

พิธีเชิญดวงวิญญาณของจักรพรรดิ เมจิมาประดิษฐานที่นี่ด้วย และ

ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศาลเจ้าฮอกไกโดตั้งแต่นั้นมา ศาลเจ้านี้มีบริเวณ

สวนที่ กว้างขวาง 

 

        ท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอก

เวลาได้เที่ยงตรงแม่นย า ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่ง

เกาะฮอกไกโด ... จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง “ที่ทําการ

รัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี 

ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่า

หรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา  

วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 



กลางวัน อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย  

เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา  

สุสุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร 

โดยเฉพาะในยามค่ าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ เปิด

ไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร 

ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คารา

โอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อย

ใหญ่ อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมาย จนได้รับการขนาน

นามว่า “ราเมงโยะโคะโจ” ถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซัปโปโร 

SUSUKINO STREET  



จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร 

ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ เช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคา

ถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบทีเ่ริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องส าอาง ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้

พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 

ค่ํา      บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านเซตขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันแบบ เซตไค

เซกิ ซึ่งในอดีตจะเป็นเซตที่จัดไว้ส าหรับจักรพรรดิ หรือขุนนางช้ันสูงเท่านั้น 

 



ที่พัก  ANA CROWNE CHITOSE HOTEL 

        (HOTEL CONFIRMED) 
  



...สมควรแก่เวลา... นําท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น 

... น.  ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติชิโตเสะ โดยสายการบิน ... เที่ยวบิน... 

... น.  เดินทางถึงสนามบิน ฮาเนดะ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียว   

 

 เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม DAY  5 

Asakusa Shrine (浅草神社, Asakusa-jinja) 

เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุสะคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 

5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินารโิมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วยโคมไฟกระดาษสีแดงขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและ

สายฟ้า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก น าความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวชั้นดี

ของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลา..เชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล

หรือ เลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ชม-ช้อปสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของ

ญี่ปุ่นมากมายรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าของที่ระลึก 

หรือท่านเลือกที่จะชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นก็ย่อมได้  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เซตเทมปุระ ร้านดังย่านวัดอาซากุสะ  

วันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2561 



“ชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของ

โตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์

รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมถึงร้านขาย

สินค้าช่ือดังซ่ึงเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 

100 yen อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า

ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดังอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิเสื้อผ้าแฟชั่น

วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่า

เมืองไทย 

บริการท่านด้วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตย์ขนานแท้ที่ขึ้นชื่อ ในประเทศ
ญี่ปุ่นน ามาปรุงแต่งเป็นหลากหลายเมนู ทั้งร้อน เย็น ต้ม นึ่ง ทอด 
หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อ
ปูโดยแท้  

มื้อค่ า Kani Doraku 



ที่พัก  
NIKKO DAIBA HOTEL  
(HOTEL CONFIRMED) 



ไร่สตรอเบอรี่ มาตรฐานลีลาวดี  
หากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ความพร้อม ความสุกงอม                  

ที่พอดิบพอดี ท่านจะสามารถลิ้มลองสตรอเบอรี่ที่หอม             
หวาน  รสละมุน สด ๆ เก็บได้จากต้นด้วยตัวท่านเองเป็นที่
สนุกสนาน และสุดแสนจะบันเทิงอารมณ์ ตามที่ท่านพึงใจใน

ปริมาณ.. (ไร่ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

STRAWBERRY    FARM 
มื้อเช้า : บริการอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

DAY  6 วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 



สถานที่แห่งการเติมแต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุดด้วย
งบประมาณการสร้างฝันกว่า 600 ล้านบาท สามารถเนรมิต
ชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ                 

มิกกีเ้ม้าท ์พระเอกรุ่นเก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมด าดุจ
กาน้ า หรือสโนวไ์วท์, เหล่าเอลฟใ์นเทพนิยาย, บัซซ์ไลท์เยียร ์                      
ผู้พิชิต “ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น” ณ ที่แห่งนี้ จินตนาการ            
จิตวิญญาณเจตจ านงของพวกเค้าและ Mr.Walt Disney                  

ยังมีชีวิต คงอยู่ ตลอดกาล... 

TOKYO 

DISNEYLAND 

มื้อกลางวนั บัตรรับประทานอาหารกลางวัน มูลค่า 2,000 เยน 
ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ 

ช่วงเย็นหลังจากสนุกสนามแบบเต็มอิ่มกับ Tokyo Disney Land  
เราขอให้เวลาอิสระแก่ท่านในการเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

และจากนั้นเราขอน าท่านเข้าสู่สนามบินฮาเนดะ  
 



     00.30 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 661 

     05.25 น.  เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ 
                      ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ  
                      ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ    

                                                 
ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

 ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 

DAY  7 วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี ยวเพิ ม 

มีต๋ัวแล้ว เฉพาะต๋ัวอินเตอร์ (ผู้ใหญ)่ลด  

119,800.- 

114,800.- 

113,800.- 

112,800.- 

18,000.- 

30,000.- 

117,800.- 

112,800.- 

111,800.- 

110,800.- 

18,000.- 

30,000.- 

118,800.- 

113,800.- 

112,800.- 

111,800.- 

18,000.- 

30,000.- 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1178 

1128 

1118 

1108 

180 

878 

1178 

1128 

1118 

1108 

180 

878 

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทาง  15 ท่านขึ้นไป 

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน** 

- ** กรณีออกเดินทาง ไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ มค่าบริการท่านละ 10,000 บาท 



อัตรานี้รวม 
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
•ค่ารถรับส่งระหว่างนําเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
•ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน   
500,000 บาท 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
•ค่าทําหนังสือเดินทาง 
•ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกําหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน ) 
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 



เงื่อนไขการช าระเงิน  
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 
- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023) 
 ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
  บัญชีกระแสรายวัน     เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 
 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง 
 

การยกเลิก :    

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อ
เสียงรําคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
•  
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง
กราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่าน
อ่ืน 
 

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทน
หากท่านต้องการ 
 

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
    โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
 

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อต๋ัวเครื่องบิน
เท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว 
 

 



 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด

กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 
 

• สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับ
การออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 

• บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 
 

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 

• ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตาม
อัธยาศัย 
 

• ตําแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งที่นัง่แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 
 

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บรกิารแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศ
ที่ท่านได้เดินทางไป 
 

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 


