
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SPRING LAVENDER HOKKAIDO  
เหนอืสดุแห่งอาทติยอ์ทุยั ตน้กาํเนดิแห่งช็อคโกแลตอนัโดง่ดัง ชมความงามลาเวนเดอร์ 
โปรแกรมเดินทางวันที่    9 - 14 ส.ค 2557 

วันแรก...เริ่มต้นการเดินทางสูเ่กาะฮอกไกโด เหนือสุดแห่งดินแดนอาทิตย์อุทยั โดยทางลีลาวดี ฮอลิเดยข์อน าทา่นเดินทางไปพร้อมกัน โดยสายการ
บินแห่งชาติ ( TG) ที่พร้อมบริการท่านตลอดการเดินทาง 

21.00 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรยีนเชิญทา่นที่จดุนัดประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนญุาตสวัสดทีุกท่าน 
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมไปถึงการส่งทา่นเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสขุ 

23.45 น.   ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน TG670 พร้อมการบริการจากมัคคเุทศกข์องบรษิทั ตลอดจนเจา้หนา้ที่ของการบินไทยใหท้่านได้มเีวลา
พักผ่อนราว 6 ชม. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง..ศาลเจ้าฮอกไกโดเป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโต และศูนย์กลางในการทําพิธีศาสนาของชาวเมืองฮอกไกโดจุดเด่น คือ เสาโทริอิ
ขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนประตุกั้นวัดจากโลกภายนอกตั้งตระหง่านอยู่ โดยพิธีสักการะของชาวญี่ปุ่น คือ การชําระร่างกายให้สะอาดก่อน 
บริเวณบ่อน้ําธรรมชาติที่ไหลรินออกมา และ สามารถดื่มได้ 
“หอนาฬกิาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยํา ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮ
อกไกโด ... จากนั้นนําท่านชมความย่ิงใหญ่และสวยงามแห่ง “ทีท่าํการรฐับาลเกา่บนเกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่า
ร้อยปีในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา 

เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... 
 



 
ฟรุาโน.่.ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ ณ ฟารม์โทบติะ ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง หลากหลายด้วยสีสันสลับกันอย่างงดงามราวกับ
ภาพวาด ... ซึง่ภายในฟาร์มแหง่นี้มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6 สวน ที่ผลัดกันออกดอกเบง่บาน สลับกันตามฤดูกาล ... ในฤดูร้อนส าหรับฮอกไกโดนี้
นักท่องเที่ยวนยิมมาชมดอกไม้กนัมากที่สดุคือ ช่วงปลายเดือน มิถุนายน และสิงหาคม ซึ่งถือเปน็ช่วงเวลา ที่ดอกไม้ทกุสวนพรอ้มใจกันผลิบาน และ
ส่งกลิ่นหอม โดยทา่นจะได้เดินชมทุ่งดอกไมต้่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุดลกูหูสายตา มองแล้วสดุแสนโรแมนติคยิ่งนัก... 
** หมายเหต ุการชมทุง่ลาเวนเดอรท์ีฟ่ารม์โทบติะ เมืองฟรุาโนน่ัน้ จะสามารถชมไดช้ว่งฤดใูบไมผ้ล ิโดยทกุปจีะเริม่ชว่ง เดือนกรกฎาคม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศของโลกในแต่ละปี **  

ค่ า...     บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
ที่พักNEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

วันที่สาม... 
เมืองบิเอะเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของ
เมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด
โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา 

ไอซ ์ พาวลิเลีย่นใหท้่านไดช้มความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อย ใหท้่านไดส้ัมผัสความหนาวตดิลบ และมีมุมให้ทา่นได้
สัมผัสความหนาวเย็นถึง-41 องศาเซลเซียส... 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เซ็ตเมนู สกุีย้ากี ้สไตลญ์ีปุ่น่ หมหูรือเนื้อ สไลด์ชิ้นพอดีค า ในหม้อไฟร้อน  
                พร้อมน้ าซุปเขม้ขน้แสนอร่อย  
 



 

   ภเูขาคโุระดาเคะ   เปลีย่นบรรยกาศโดยการขึ้น “กระเชา้ไฟฟา้” ค่อยไตร่ะดับความสูงชันจากด้านล่างสูด่้านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของ 
เทือกเขาโดยรอบภเูขาคุโระดาเคะสงูตระหง่านนีเ้ป็นยอดหนึ่งในจ านวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสึ ที่มีรูปรา่งคลา้ย 
ปลายแหลมปิรามิด สามารถชมทศันียภาพอันสวยงาม สัมผัสความงามตระการตากบัน้ าตกกรงิ น้ าตกกิง 

   โซอนุเคยีว” ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจติรกรที่รังสรรค์ขึ้นจดัเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทีธ่รรมชาตไิด้สรรสร้างขึ้นมาท่าน 
จะได้พบกับหน้าผาหินที่มคีวามสวยงามอยา่งธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 24กิโลเมตร มีความสูงถงึ 150 เมตร  
ในช่วงฤดหูนาวซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยน้ าแข็ง และหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมได้ยาก... 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พัก  SOUNKYO CHOYOTEI หรอืเทยีบเทา่ 
 



 
วันที่สี่... 
เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมาก และยังมีสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญสมัยไอนุ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโดน าท่านชม “หมู่บ้านราเมน” ที่มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้น
สมัยโชวะความภาคภูมิใจของอาซาฮิกาว่านี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ที่หมู่บ้านราเมนแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันท า
ราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็นที่
เลื่องลือไปทั่วโลก ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิกาว่าราเมนยังมีศูนย์การค้าส าหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเมนแล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาล
เจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubiในภาษาญี่ปุ่น 
เทีย่ง...    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นราเมนภายในหมูบ่า้นราเมน อาซาฮกิาวา่ 
 



 บ่าย... 
สวนสัตวอ์าซาฮยิาม่า ที่รวมรวมสัตว์นานาพันธุ์กว่า 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์เมืองหนาวอย่างเช่น แมวน้ า นกเพนกวิน และหมีขาว คุณจะได้
ชมอุโมงค์เพนกวิน ที่สามารถชมทุกอากัปกิริยาของบรรดาเพนกวินทั้ง 4 สาย พันธุ์ ด าผุดด าว่ายกันอย่างครื้นเครง และพิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว
เท่านั้น ที่บรรดาเหล่าเพนกวินจะออกมาเดินพาเหรดให้คุณได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าอุโมงค์แมวน้ า 
หมีขาวขั้วโลกเหนือที่กระโจนลงน้ าแล้วว่ายมาหาคุณ และคุณสามารถเข้าใกล้ได้สุด ๆ จากอุโมงค์ใต้ดินที่พาคุณไปโผล่กลางบ้านของเจ้าหมีขาว 

ค่ า... บริการทา่นเปน็พเิศษดว้ยบฟุเฟต่บ์าบคีวิปิง้ยา่ง สไตล์เจงกิสข่าน โดยการน าเนื้อแกะส่วนต่าง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อม
เครื่องเคียงผักสด เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต ารับ พิเศษสุด ๆ พร้อมเสิร์ฟเบียร์ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์แบบไม่อั้น 

ที่พัก  HOTEL ASAHIKAWA GRAND หรือเทียบเท่า 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า... 
คลองโอตารุ  หรือ ที่ชาวญี่ปุ่น เรียก โอตารุอุนงะ สถานที่แห่งความทรงจ าระหว่างสองฝ่ังคลอง รับรูไ้ด้ถงึความสามารถในการใช้ชีวิตของ
ชาวญ่ีปุ่นในอดตี ท่ามกลางบรรยากาศสดุโรแมนตกิ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน 

พิพธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี  จุดเด่นแรก คือ นาฬิกาไอน้ าโบราณ ( Stream Clock ) สไตล์อังกฤษของเมือง แวนคูเวอร์ มอบให้แก่
เมืองโอตารุ ที่ปัจจุบันเหลือเพียง 2 เรือนในโลก ตั้งตระหง่านอยูเ่บื้องหน้า โดยลักษณะพิเศษ คือ มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทกุๆ 15 นาท ีพร้อยถ่ายภาพ
กับสัญลักษณ์อีกหนึ่งอยา่งของฮอกไกโด 

ลีลาวดีขอน าท่านพบกับรา้น OtaruOrgel Emporiumแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีชื่อดงั มีจ าหน่าย กล่องดนตรีส าเรจ็รูป ที่ถกูออกแบบไว้
อย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ แสดงประวัติวามเป็นมาของกล่องดนตรีตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเปน็สถานทีป่ระดษิฐ์กลอ่งดนตรีชิ้นเดียวใน
โลกด้วยตัวทา่นเอง และน ากลับบา้นเป็นที่ระลึกได ้

 

เที่ยง...รับรสหอมหวานของซูชิอันเลื่องช่ือแห่งเมืองโอตารุ เมืองของจ้าวแห่งซูชิอันเลื่องช่ือติดอันดับของประเทศญี่ปุ่น 
       ความสดของวัตถุดิบชั้นดีพร้อมความพิถีพิถันของเซฟผู้ช านาญท าให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาทดลองลิ้มรส 
 

โรงงานเปา่แกว้  อีกหนึ่งอาชีพพื้นบ้านที่สร้างรายได้แก่ชุมชนของชาวญ่ีปุ่น เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแก้ว หลากหลายรูปแบบนี้ได้
กลายเป็นของทีร่ะลึกประจ าถิ่น ประกอบกับความช านาญในการท าจึงสามารถท าใหบ้างลวดลายกลายเป็นแก้วที่มีเพียงใบเดียวโลก 

โรงงานชอ็กโกแลต็อชิยิะ”สินค้าขึ้นชื่ออีกอยา่งของซัปโปโร เป็นแหลง่เพาะพันธ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ 
 สสุคุโินะ นับเป็นยา่นที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกตา่ง ๆ  
เปิดไฟสลับสีแขง่ขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บรเิวณนี ้
 

ค่ า. ลิม้รสความหวานของปูขนตัวใหญ่ที่น ามาท าอาหารหลากหลายชนิดให้ทา่นได้ลิ้มลองในหลากหลายเมนู อ่ิมเอมไปกับความหวานของเนื้อปรูสชาติ
อันทรงคุณคา่  
 

ทีพ่กั    RENAISANCE SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก... 
เช้า...            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินชโิตเสะ 
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชินชิโตเสะโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินTG671 
15.45 น. สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
หมายเหต ุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
 

ด้วย ลีลา... ทีเ่ปน็ตัวคุณ  

ลลีาวด ีฮอลเิดย์ 
ลลีา...ที่เป็นตัวคุณ 



อัตราค่าบรกิาร 
ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกคา้ปกต ิ สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ  

89,900.- 
88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 
18,000.- 
16,000.- 

86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 
83,900.- 
18,000.- 
16,000.- 

87,900.- 
86,900.-
85,900.- 
84,900.- 
18,000.- 
16,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิ 
ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

869 
859 
849 
839 
180 
609 

869 
859 
849 
839 
180 
609 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษสีนามบนิทุกแหง่ 

2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ 1,000,000บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. คา่ภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกี!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 



เงือ่นไขการชาํระเงนิ: สําหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 10,000บาท  ชาํระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย ์จาํกดั 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
 

ชื่อบัญช ี  1. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย ์ บญัชกีระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

2. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย ์  บญัชกีระแสรายวนั    ธ.กรงุไทย     เลขที ่ 981 - 0 - 40234 – 1 

 “การจา่ยส่วนทีเ่หลอื”กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด 

 
หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ 
ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง
การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 



13. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสาย
การบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ 
ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

29. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง
การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

33. สําหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

35. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

37. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

38. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสาย
การบินจัดให้มา 

39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 

 

 

 

 


