
 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน รว่มสมัผสัการเดินทางที่มีดีไซนก์บัลีลาวดี ฮอลิเดย ์
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอใหท้่านในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่าน 
ความสุข ในความทรงจ ากบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนตกิ 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน  
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 
กําหนดการเดินทาง  11-16 ก.ค. 2557          สงวนสิทธ์ิรบั 15 ท่านเท่านั้น  โดยสารชั้นธุรกิจทุกทีน่ ัง่  

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น) 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข A 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG670 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาที .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)    ชิโตเสะ – ฟาวเวอรแ์ลนด ์คามิฟุราโน – สวนเมล่อน - ฟารม์โทมิตะ – ฟุราโน 

08.30 น. ถึง สนามบินชินขิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้ม

ตรวจเช็คสมัภาระ นําท่านเดินทางสู่ ทุง่ดอกไม ้ ฟาวเวอรแ์ลนด ์ คามิฟุราโน สถานท่ีท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีนิยมของ

นักท่องเท่ียวในการมาเยอืนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดรูอ้น เป็น

จุดท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพความงดงามของทุ่งดอกลา

เวนเดอรสี์มว่งสดสวย ราวกบัพรมขนาดใหญ่ พรอ้มทั้งดอกไม้

อื่น ๆ อีกนานาพนัธุ ์ ใหก้ารตอ้นรบัผูม้าเยอืน สมัผสั

ประสบการณท์าํหมอนจากดอกลาเวนเดอร ์ นอกจากกล่ิน

หอมท่ีช่วยใหห้ลบัสบาย ยงัมีคุณสมบติัในการคลายเครียด

และช่วยใหรู้สึ้กผ่อนคลาย ลดปัญหาอาการนอนไม่หลบัไดเ้ป็น

อยา่งดี   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... เซ็ตเมนูขา้วหน้าแกง

กะหร่ีญ่ีปุ่น 
  

 

 

 



 

ระหว่างทางนําท่านเยี่ยมชม สวนเมล่อน ผลไมฤ้ดูรอ้นของชาวญ่ีปุ่น 

รสชาติหอมหวาน เป็นผลไมท่ี้ขึ้ นช่ืออีกชนิดของฮอกไกโดท่ีใหเ้น้ือเม

ล่อนเป็นสีสม้ ใหท่้านไดอ้ิ่มอร่อยไดแ้บบไม่อั้น เน่ืองจากเป็นผลผลิต

จากเกษตรเมืองฟุราโน นําท่านเดินทางสู่ ฟารม์โทมิตะ ฟารม์แห่งแรก

ของเมืองฟุราโนะท่ีริเร่ิมการปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้ น และเป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองฟุราโนะท่ีตอ้งไปเยือน ท่านจะสัมผัสกบัทุ่ง

ดอกลาเวนเดอรท่ี์แข่งกนัชูช่อเบียดกนัแน่นเต็มฟารม์บนภูเขา ส่งกล่ิน

หอมคลุง้กระจายไปทัว่ทุ่ง ใหท่้านไดถ่้ายภาพแห่งความประทบัใจกบัทุ่ง

ดอกไมสี้รุง้ท่ีอยู่ใกลก้นั นับไดว้่าเป็นจุดเด่นท่ีทาํใหนั้กท่องเท่ียวอยาก

เดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งน้ี ฟาร์มเหล่าน้ีจะปลูกแซมดว้ยดอกไม้

นานาพนัธุห์ลากสีหลากสไตล ์ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพ ูสีเหลือง สีขาว 

ฯลฯ (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ...  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั SHIN PRINCE FURANO HOTEL (Confirmed) 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   ฟุราโน – ไอซพ์าวิลเลีย่น –  อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ – โซอุนเคียว  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านผ่านชมเมือง บิเอะ เพื่อ ชมความงามแห่งทุ่งขา้วบาร์เล่ย ์

นอกจากมีแปลงดอกไมแ้ล้วก็ยังปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น 

ขา้วโพด มนัผรัง่ ขา้วบารเ์ล่ยท์าํใหเ้กิดภาพววิทิวทศัน์แบบพาโนราม่า

ระหว่างสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยสี์เหลืองทองตดัสลับ

กบัไร่ขา้วโพด และมนัฝรัง่สีเขียวสดโดยมีสีฟ้า

ครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลัง... นําท่าน

เดินทางสู่เมือง “คามิคะวะ”ท่ีฮอกไกโดจะมี

เมืองท่ีใช้ช่ือคามิคะวะ ซํ้ากันถึง 3 เมือง

เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตน้ทางของแม่น้ํา เมืองคามิคะวะแห่งน้ีเป็นทางผ่านของแม่น้ําอิชิคา

ริซ่ึงเป็นแม่น้ําท่ียาวท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ดว้ยความยาวถึง 268 กิโลเมตรและมีความยาวเป็น

อนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น... นําท่านสู่ “ไอซ์ พาวิลเล่ียน” ใหท่้านไดช้มความสวยงามของหิมะท่ี

เหมือนกบัอยูใ่นถํ้าหินงอกหินยอ้ย ใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวติดลบ และมีมุมใหท่้านได้  สมัผสั

ความหนาวเย็นถึง -41 องศาเซลเซียส ... 



เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาคุโระดาเคะ”เปล่ียน

บรรยกาศโดยการขึ้ น กระเชา้ไฟฟ้า”ค่อยไต่ระดับความสูงชันสู่

ดา้นบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบภูเขาคุโระ

ดาเคะสูงตระหง่านน้ีเป็นยอดหน่ึงในจํานวนหลายยอดของ

เทือกเขาภายในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ ท่ีมีรูปร่างคลา้ยปลาย

แหลมปิรามิด สามารถชมทศันียภาพอนัสวยงาม และชม  ทุ่งหญา้

ท่ีปกคลุมไปทัว่อาณาบริเวณภาพท่ีปรากฏจากบนยอดเขาจึงยาก

แก่การหาคาํพดูใดมาเปรียบเทียบได ้พรอ้มสมัผสัอากาศบริสุทธ์ิ

สาํหรับทุกท่าน ...จากน้ันนําท่านชมความงามของ น ้าตกริวเซและน ้าตกกิงกะ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของ

ธรรมชาติของน้ําตกท่ีจดัไดว้่าเป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในรอ้ยของญ่ีปุ่น น้ําตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น้ําอยู่ในเขต

ภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น้ําอิชิคาริไดห้ลงัจากฤดูหนาว ส่วน

ในช่วงฤดหูนาวน้ําตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน้ําแข็ง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั SOUNKYO GRAND HOTEL (Confirmed) 

  หลงัอาหารใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาติเพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม 

และยงัช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหิตดอีีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)  โซอุนเคียว – สวนสตัวอ์าซาฮิกาว่า – สวนผลไม ้- ซปัโปโร่ – ชอ้ปป้ิงสินคา้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ท่ีรวมรวมสัตวน์านาพันธุ์กว่า 

150 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์เมืองหนาวอย่างเช่น แมวน้ํา นก

เพนกวิน และหมีขาว คุณจะไดช้มอุโมงคเ์พนกวิน ท่ีสามารถชม

ทุกอากปักิริยาของบรรดาเพนกวินทั้ง 4 สาย พนัธุ ์ดําผุดดาํว่าย

กนัอย่างคร้ืนเครง และพิเศษสุดในช่วงฤดูหนาวเท่าน้ัน ท่ีบรรดา

เหล่าเพนกวินจะออกมาเดินพาเหรดใหคุ้ณไดใ้กลชิ้ดยิ่งกว่าอุโมงค์

แมวน ้ า ท่ีเจ ้าแมวน้ําหน้าตาบ้องแบ๊วแสนน่ารัก พากันมุดท่อ

อุโมงค์ใสดําขึ้ นดําลงมาใหเ้ราชมอยู่ตรงหน้า และต่ืนตาต่ืนใจ

กบั หมีขาวขั้วโลกเหนือท่ีกระโจนลงน้ําแลว้ว่ายมาหาคุณ และคุณสามารถเขา้ใกลไ้ดสุ้ด ๆ จากอุโมงคใ์ตดิ้นท่ีพาคุณไป

โผล่กลางบา้นของเจา้หมีขาว  



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย บุฟ

เฟ่ตอ์าหารญี่ปุ่น หลากหลายดว้ยอาหารญี่ปุ่นนานาชนิด จ า ก น้ั น นํ า

ท่านเดินทางสู่ สวนเชอรี่ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอาซาฮิกาว่า และไดร้ับรางวัล

ชนะเลิศดา้นสายพนัธุ ์ใหท่้านไดอ้ิ่มอร่อยกบัการเก็บเชอร่ีสด ๆ รบัประทานได้

แบบไม่อั้น จนไดเ้วลาอนัสมควร ... นําท่านเดินทางสู่ศูนยก์ลางความเจริญท่ีสุด 

ซัปโปโร่ เมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอนัดับหา้ของประเทศ

ญ่ีปุ่น (ประมาณ 1.6 ลา้นคน) มีสถานีรถไฟซปัโปโร เป็นจุดศูนยก์ลางเป็น

แหล่ง ชอ้ปป้ิงท่ีทันสมัย รา้นคา้ รา้นอาหาร

มากมายท่ีคอยตอบสนองความตอ้งการชาวฮ

อกไกโด...นําท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซ่ึงปัจจุบันยงับอก

เวลาไดเ้ท่ียงตรงแม่นยาํ ในอดีตเคยเป็นสถานศึกษาทางดา้นการเกษตรแห่งเกาะฮอก

ไกโด ... จากน้ันนําท่านชมความยิ่งใหญ่ และสวยงามแห่ง “ที่ท  าการรฐับาลเก่าบน

เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดร้บัฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่ารอ้ยปี ในสมยัก่อนอาคารน้ีถือ

เป็นอาคารท่ีทนัสมยัแห่งเดียวท่ีสงู และมีความโอ่อ่าหรหูราท่ีสุด ปัจจุบนัใชเ้ป็นพิพิธภณัฑใ์หช้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา  นําท่าน

เดินทางสู่ สึซุกิโนะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโดท่ีมีรา้นคา้ มากกว่า 4,500 รา้นให้

ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของ ...  
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ... บริการทา่นเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ ์เสิรฟ์แบบพถีิพิถนัแบบ เซ็ตไคเซกิ ซ่ึงใน

อดีตจะเป็นเซ็ตท่ีจดัไวส้าํหรบัจกัรพรรดิ หรือขนุนางชั้นสงูเท่าน้ัน ... เสิรฟ์พรอ้มน้ําจิ้ มซีฟู๊ ดรสเด็ด  

ที่พกั  RENAISSANCE SAPPORO HOTEL (Confirmed) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง(5)  ซปัโปโร่ – โอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลต – ชอ้ปป้ิง  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นํา ท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่า ท่ี

เจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมืองคา้ขายในช่วง

ปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 และ ยงัเป็นเมืองท่ีมี

จุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและสุดแสนโรแมนติค 

คือ คลองโอตารุ คลองท่ีในอดีตเคยใช้เป็น

เส้นทางลําเลียงสินค้า จากท่าเรือไปยังโกดัง

สินคา้ มีความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็น

สถานท่ีๆ มีทศันียภาพงดงามไดถู้ก  ใชเ้ป็นฉาก

ในซีรียแ์ละละครมามากมาย อีกทั้งยงัเป็นแลนด์

มารค์ท่ีสาํคญัของเมืองอีกดว้ย เมืองโอตารุ ยงัมี



ช่ือเสียงเกี่ยวกบัการทาํเคร่ืองแกว้ท่ีสวยงาม และมีสไตลร์ปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์   จากน้ันพาท่านนําชม พิพิธภณัฑ์

กล่องดนตรี บ ้านไมส้ถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานท่ีเก็บหีบเพลงตวัแรกท่ีมาถึง ประเทศญ่ีปุ่น ภายในอาคารมีสอง

ชั้นมีหีบเพลงมากมาย ดา้นบนเป็นหอ้งต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆท่ีนํามาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคา

นับค่าไม่ได ้ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัเพลงเมโลด้ีอนัไพเราะ ... บริเวณดา้นหน้าของอาคารหลังน้ีมี “นาฬิกาไอน ้า

โบราณ ท่ีเหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญ่ีปุ่น) ซ่ึงจะส่งเสียงเป็นเมโลด้ี และพ่นไอน้ํา

ออกมาเพื่อบอกเวลา จุดน้ีเป็นสถานท่ีหา้มพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กบันาฬิกาไอน้ําโบราณในจงัหวะท่ีมีไอน้ํา

พวยพุ่งออกมาพรอ้มเสียงดนตรีไพเราะ ... นอกจากน้ีนําท่านสู่ โรงเป่าแกว้ ท่ีท่านสามารถเลือกชมหรือซ้ือของท่ีระลึก

ประเภทเคร่ืองแกว้ในหลากหลายรูปแบบดว้ยเทคนิคการทาํงานแบบพื้ นบา้นแต่สามารถสรา้งรายไดใ้นชุมชนท่ี   สาํคญั

ลวดลายของสินคา้แต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทาํงานจนเป็นความชาํนิชาํนาญและเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่ซํ้า

กนัซ่ึงท่านสามารถซ้ือแกว้ท่ีมีเพียงใบเดียวในโลกดว้ยฝีมือการเป่าแกว้ท่ีน่าท่ึงเป็นอยา่งยิง่ … จนไดเ้วลาอนัสมควร  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … บริการทา่นดว้ย “เซ็ตเมนูซูชินิงิริ” อาหารช่ือดงัแห่งเมืองโอตารุ  

 ส าหรบัทา่นทีไ่ม่ทานซูชิ หรือปลาดบิ ขอความกรุณาแจง้ตอ่เจา้หนา้ที่ล่วงหนา้   

 นําท่านชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ” สินคา้ขึ้ นช่ืออีกอย่าง

ของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยม

มากมายทัว่ทั้งเกาะ อนัเน่ืองมาจากสภาพภมูิอากาศและความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาํใหม้ีรสชาติดีเยี่ยม กลมกล่อม

ไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ 

โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช็้อคโกแล็ตขาวท่ีเป็น

ท่ีนิยมทัว่ทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงาน

แห่ ง น้ีมีการจัด

แ ส ด ง อุ ป ก ร ณ์

การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน 

กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ … 

สมควรแก่เวลานําท่านชอ้ปป้ิง ณ. ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่ กว่า 130 ปี 

ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร รา้นคา้

มากมายนับ 200 รา้นท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น 

รา้นสินคา้ 98 เยนรา้นรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย

แบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน รา้นขายเคร่ืองสาํอางรา้นขายอุปกรณ์

เกี่ยวกบัสุนัข รา้นขายผลไมพ้ื้ นเมือง รา้นเกมส ์รา้นขายเส้ือผา้ รา้นอาหาร 

ฯลฯ  
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ... บริการทา่นเป็นพิเศษดว้ยบุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงยา่ง สไตลเ์จงกิสข่าน โดยการนําเน้ือ

แกะส่วนต่าง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม่ ยา่งบนเตาไฟ พรอ้มเคร่ืองเคียงผกัสด เสิรฟ์พรอ้มซอสสตูรเด็ดตน้ตาํรบั พิเศษ

สุด ๆ พรอ้มเสิรฟ์เบียร ์และเครื่องดื่มซอฟทด์ริงคแ์บบไม่อัน้ 

ที่พกั  RENAISSANCE SAPPORO HOTEL (Confirmed) 

 

 

 

 

 
 



วนัทีห่กของการเดินทาง (6)      สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ยก่อนออกจากหอ้งพกั) 
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671 

15.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดนิทาง (ตัว๋เคร่ืองบนิช้ันธุรกจิทุกทีน่ั่ง) ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่  

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายตํุา่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ชําระเพิม่ 

133,900.- 

128,900.- 

124,900.- 

119,900.- 
22,500.- 

14,000.- 

130,900.- 

125,900.- 

121,900.- 

116,900.- 
22,500.- 

14,000.- 

131,900.- 

126,900.- 

122,900.- 

117,900.- 
22,500.- 

14,000.- 
สงวนสิทธ์ิลูกคา้ทุกท่านตอ้งใชต้ัว๋ของทางบริษทัฯ 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายตํุา่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

1309 

1259 

1219 

1169 

225 

140 

959 

909 

869 

819 

225 

140 

 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นธุรกจิ ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแหง่  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และคา่ประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 20,000. - บาท   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  

 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายงัเบอร ์Fax 02-6640023) 

ช่ือบญัช ี  บริษทั บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  

1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย     เลขท่ี  981 - 0 - 40234 – 1 

  “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 
 
 

การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 21  วนัทาํการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  า 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมอีายคุรรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้ักษณะตาํแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 


