
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEELA AUTUMN HOKKAIDO  
เหนอืสดุแหงอาทติยอทุยั ตนกาํเนดิแหงชอ็คโกแลตอนัโดงดัง สมัผสัใบไมเปลีย่นส ี
โปรแกรมเดินทางวันท่ี    18 – 23 ตุลาคม 2557 

วันแรก...เริ่มตนการเดินทางสูเกาะฮอกไกโด เหนือสุดแหงดินแดนอาทิตยอุทยั โดยทางลีลาวดี ฮอลิเดยขอนําทานเดินทางไปพรอมกัน โดยสายการ

บินแหงชาติ ( TG) ที่พรอมบริการทานตลอดการเดินทาง Exclusive ดวยรถรับสง บาน-สนามบิน-บาน ใหเราไดดูแลการเดินทางคุณตลอดการ

เดินทาง  

21.00 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย เรยีนเชิญทานท่ีจดุนัดประตูทางเขา 2 เคานเตอร C พบกับเจาหนาทีบ่ริษัทลีลาวดี - ฝายขาย ขออนญุาตสวัสดทีุกทาน 

ดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมไปถึงการสงทานเขาสูชวงเวลาแหงความสขุ อีกขั้นกับการพักผอนภายใน Lounge ที่ทางลีลาวดีจดัเตียมไวดูแลคน

สําคัญตามแบบฉบับของลีลาวดี  

23.45 น.   ทะยานสูประเทศญ่ีปุน ดวยเท่ียวบิน TG670 พรอมการบริการจากมัคคเุทศกของบรษิทั ตลอดจนเจาหนาที่ของการบินไทยใหทานไดมเีวลา



 

วันที่สอง... 
08.00น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เมืองฮฮกไกโด

เมืองอาซาฮิกาวา เมืองใหญอันดับสองของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีช่ือเสียงในดานการผลิตเฟอรนิเจอรเปนอยางมาก และยังมีสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญสมัยไอนุ ซ่ึงเปนชนเผาพ้ืนเมืองของเกาะฮอกไ

สมัยโชวะความภาคภูมิใจของอาซาฮิกาวานี้ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ที่หมูบานราเมนแหงนี้ประกอบดวยรานราเมนที่มีช่ือเสียง 

ราเมนของตนเองใหอรอยที่สุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปญญาที่ถายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิกาวาเพ่ือใหเปนที่

เลื่องลือไปทั่วโลก ในบริเวณหมูบานอาซาฮิกาวาราเม

เจา Ramen Village Shrine หรือ Menmusubiในภาษาญ่ีปุน

เทีย่ง...    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รานราเมนภายในหมูบานราเมน อาซาฮกิาวา

 
 

    
   โซอนุเคยีว” ชมวิวทิวทัศนสวยงามสองขางทางดั่งจติรกรที่รังสรรคขึ้นจดัเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยทีธ่รรมชาตไิดสรรสรางขึ้นมาทาน

จะไดพบกับหนาผาหินที่มคีวามสวยงามอยางธรรมชาติ ซ่ึงมีความยาวถึง 

ในชวงฤดหูนาวซ่ึงถูกปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง และหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมไดยาก

งามของใบไมเปลี่ยนสีอันงดงาม  

ค่ํา บรกิารอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก SOUNKYO CHOYOTEI ROOM TRYPE YOKIHOTARU

 

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เมืองฮฮกไกโด...สูเมืองแหงหมูบานราเมง 

เมืองใหญอันดับสองของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีช่ือเสียงในดานการผลิตเฟอรนิเจอรเปนอยางมาก และยังมีสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญสมัยไอนุ ซ่ึงเปนชนเผาพ้ืนเมืองของเกาะฮอกไกโดนําทานชม “หมูบานราเมน” ที่มีประวัติมายาวนาน นับยอนหลังไปตั้งแตตน

สมัยโชวะความภาคภูมิใจของอาซาฮิกาวานี้ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ที่หมูบานราเมนแหงนี้ประกอบดวยรานราเมนที่มีช่ือเสียง 

เพ่ือสืบทอดมรดกทางปญญาที่ถายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิกาวาเพ่ือใหเปนที่

ในบริเวณหมูบานอาซาฮิกาวาราเมนยังมีศูนยการคาสําหรับชอปปงหลังจากอ่ิมอรอยกับราเม

ในภาษาญ่ีปุน 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ รานราเมนภายในหมูบานราเมน อาซาฮกิาวา  

ชมวิวทิวทัศนสวยงามสองขางทางดั่งจติรกรที่รังสรรคขึ้นจดัเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยทีธ่รรมชาตไิดสรรสรางขึ้นมาทาน

จะไดพบกับหนาผาหินที่มคีวามสวยงามอยางธรรมชาติ ซ่ึงมีความยาวถึง 24กิโลเมตร มีความสูงถงึ 150 เมตร 

หิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมไดยาก...คาวมสวยงามของน้าํตกกงิกะ สุดสายตาไปกับความ

บรกิารอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม  

ROOM TRYPE YOKIHOTARU (HOTEL CONFIRMED)   

เมืองใหญอันดับสองของเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีช่ือเสียงในดานการผลิตเฟอรนิเจอรเปนอยางมาก และยังมีสถานที่สําคัญทาง

ที่มีประวัติมายาวนาน นับยอนหลังไปตั้งแตตน

สมัยโชวะความภาคภูมิใจของอาซาฮิกาวานี้ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ที่หมูบานราเมนแหงนี้ประกอบดวยรานราเมนที่มีช่ือเสียง 8 รานที่ตางแขงขันกันทํา

เพ่ือสืบทอดมรดกทางปญญาที่ถายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิกาวาเพ่ือใหเปนที่

ชอปปงหลังจากอ่ิมอรอยกับราเมนแลว นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาล

ชมวิวทิวทัศนสวยงามสองขางทางดั่งจติรกรที่รังสรรคขึ้นจดัเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยทีธ่รรมชาตไิดสรรสรางขึ้นมาทาน 

เมตร  

คาวมสวยงามของน้าํตกกงิกะ สุดสายตาไปกับความ



   วันที่สาม... 

 ภเูขาคโุระดาเคะ   เปลี่ยนบรรยกาศโดยการขึน้

เทือกเขาโดยรอบภเูขาคุโระดาเคะสงูตระหงานนีเ้ปนยอดหน่ึงในจาํนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสึ ที่มีรูปรางคลาย

ปลายแหลมปรามิด สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม 

 เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บาย... 

สวนสัตวอาซาฮิยามา ท่ีรวมรวมสัตวนานาพันธุกวา 

ชมอุโมงคเพนกวิน ที่สามารถชมทุกอากัปกิริยาของบรรดาเพนกวินทั้ง 

เทานั้น ที่บรรดาเหลาเพนกวินจะออกมาเดินพาเหรดใหคุณไดใกลชิดยิ่งกวา

หมีขาวขั้วโลกเหนือที่กระโจนลงนํ้าแลววายมาหาคุณ และคุณสามารถเขาใกลไดสุด ๆ จากอุโมงคใตดินที่พาคุณไปโผลกลางบานของเจาหมีขาว

แลวนําทานเดินทางเขาสู เมิองซับโปโร 

ค่ํา... บริการทานเปนพิเศษดวยบุฟเฟตบาบีคิวปงยาง สไตลเจงกิสขาน โดยการนําเนื้อแกะสวนตาง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พร

เครื่องเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตนตํารับ พิเศษสุด ๆ พรอมเสิรฟเบียร และเครื่องดื่มซอฟทดริง

ที่พัก RENAISANCE SAPPORO HOTEL 

 

 

เปลี่ยนบรรยกาศโดยการขึน้ “กระเชาไฟฟา” คอยไตระดับความสูงชันจากดานลางสูดานบน เพ่ือชมวิวความสวยงามของ

เทือกเขาโดยรอบภเูขาคุโระดาเคะสงูตระหงานนีเ้ปนยอดหน่ึงในจาํนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสึ ที่มีรูปรางคลาย

ปลายแหลมปรามิด สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม ของใบไมเปลี่ยนสีอีกชวงเวลาแหงความประทับใจที่สุดแสนโรแมนติก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... 

ท่ีรวมรวมสัตวนานาพันธุกวา 150 ชนิด โดยเฉพาะสัตวเมืองหนาวอยางเชน แมวน้ํา นกเพนกวิน และหมีขาว คุณจะได

ที่สามารถชมทุกอากัปกิริยาของบรรดาเพนกวินทั้ง 4 สาย พันธุ ดําผุดดําวายกันอยางครื้นเครง 

เทานั้น ที่บรรดาเหลาเพนกวินจะออกมาเดินพาเหรดใหคุณไดใกลชิดยิ่งกวาอุโมงคแมวน้ํา 

ที่กระโจนลงนํ้าแลววายมาหาคุณ และคุณสามารถเขาใกลไดสุด ๆ จากอุโมงคใตดินที่พาคุณไปโผลกลางบานของเจาหมีขาว

าสู เมิองซับโปโร  

บริการทานเปนพิเศษดวยบุฟเฟตบาบีคิวปงยาง สไตลเจงกิสขาน โดยการนําเนื้อแกะสวนตาง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พร

เครื่องเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตนตํารับ พิเศษสุด ๆ พรอมเสิรฟเบียร และเครื่องดื่มซอฟทดริง

RENAISANCE SAPPORO HOTEL (HOTEL CONFIRMED) 

คอยไตระดับความสูงชันจากดานลางสูดานบน เพ่ือชมวิวความสวยงามของ 

เทือกเขาโดยรอบภเูขาคุโระดาเคะสงูตระหงานนีเ้ปนยอดหน่ึงในจาํนวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสึ ที่มีรูปรางคลาย 

ของใบไมเปลี่ยนสีอีกชวงเวลาแหงความประทับใจที่สุดแสนโรแมนติก 

ชนิด โดยเฉพาะสัตวเมืองหนาวอยางเชน แมวน้ํา นกเพนกวิน และหมีขาว คุณจะได

สาย พันธุ ดําผุดดําวายกันอยางครื้นเครง และพิเศษสุดในชวงฤดูหนาว

ที่กระโจนลงนํ้าแลววายมาหาคุณ และคุณสามารถเขาใกลไดสุด ๆ จากอุโมงคใตดินที่พาคุณไปโผลกลางบานของเจาหมีขาว 

บริการทานเปนพิเศษดวยบุฟเฟตบาบีคิวปงยาง สไตลเจงกิสขาน โดยการนําเนื้อแกะสวนตาง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม ยางบนเตาไฟ พรอม

เครื่องเคียงผักสด เสิรฟพรอมซอสสูตรเด็ดตนตํารับ พิเศษสุด ๆ พรอมเสิรฟเบียร และเครื่องดื่มซอฟทดริงคแบบไมอั้น 



 

วันที่สี่... 
โนะโบะริเบะทสึ เปนภาษาทองถิ่น ซ่ึงเปนภาษาด้ังเดิมของชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน้ําที่ปกคลุมไปดวยหมอกสีขาว” ซ่ึงไอหมอกสีขาวที่พวย

พุงขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแรกํามะถันในบริเวณนี้ และโนะโบะริเบะทสึ ซ่ึงมีชื่อเดียวกับสถานที่ต้ังถือเปนหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญที่ไดรับความ

นิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญ่ีปุน ทามกลางธรรมชาติที่โอบลอมไปดวยผืนปาที่ยังคงความบริสุทธิ์พรอมความงามของชวงฤดูกาลใบไม

เปลี่ยนสีอันสวยงามที่จะเปลี่ยนเปนสีสมปนเหลืองไลระดับกันไปอยางงดงาม  หุบเขาเดือดจิโกะคุดาน”ิ ซ่ึงมีความหมายวาเมืองนรก ซ่ึงเมืองหรือ

บริเวณแหงนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นการพวยพุงของกาซสีเหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแรกํามะถันเปนจํานวนมาก

ออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา สรางบรรยากาศราวกับอยูในโลกของยุคเร่ิมตน และยังเปนตนกําเนิดของน้ําพุรอนที่ไหลลงยังองเซ็นโดยรอบกวา 

3,000 ลิตรตอวัน ในอุณหภูมิเฉลี่ย 45 องศาเซลเซียส เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ 

 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ... เซ็ตเมนู สกุีย้ากี ้สไตลญีปุ่น  หมูหรือเนื้อ สไลดชิ้นพอดีคาํ ในหมอไฟรอน  

            พรอมน้ําซุปเขมขนแสนอรอย  

 

 

บาย... 
หมูบานนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ ศูนยรวมความเจริญรุงเรืองของยุคเอะโดะ ในชวง ค.ศ.1603-1867 ต่ืนตากับเหลานักรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผู

ปกปองดูแลความเรียบรอยของบานเมือง หรือตํารวจในปจจุบัน และ เหลานินจา ซ่ึงเสมือนสายลับ และนักฆาในปจจุบัน… ชมการสาธิตแสดงการ

อําพรางตัวอันเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหลานินจา พรอมชมอาคารบานเรือนที่จําลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจําลองเมืองเอะโดะ 

พรอมศึกษาถึงประวัติความเปนมา อิสระใหทานไดเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ. 

สู ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแองภูเขาไฟที่มีเกาะใหญอยูตรงกลาง สถานตากอากาศที่ไดรับความนิยมสูงสุดแหงหนึ่ง รวมทั้งเปนแหลง ออนเซ็น ที่

สําคัญของเกาะฮอกไกโด 

ค่ํา... บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อิ่มเอมดวย เทปนยากิ สุดพรีเมี่ยม ณ หอว 

ที่พัก WINSER TOYA HOTEL (HOTEL CONFIRMED) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หา... 

คลองโอตาร ุ  หรือ ท่ีชาวญ่ีปุน เรยีก โอตารุอุนงะ สถานที่แหงความทรงจาํระหวางสองฝงคลอง รับรูไดถงึความสามารถในการใชชีวิตของ

ชาวญ่ีปุนในอดตี ทามกลางบรรยากาศสดุโรแมนตกิ พรอมถายภาพที่ระลึกรวมกัน 

พิพธิภณัฑกลองดนตร ี จุดเดนแรก คือ นาฬิกาไอน้าํโบราณ ( Stream Clock ) สไตลอังกฤษของเมือง แวนคูเวอร มอบใหแกเมือง

โอตาร ุ ที่ปจจบุันเหลือเพียง 2 เรือนในโลก ตั้งตระหงานอยูเบื้องหนา โดยลักษณะพิเศษ คือ มีเสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาที พรอยถายภาพกบั

สัญลักษณอีกหนึ่งอยางของฮอกไกโด 

ลีลาวดีขอนาํทานพบกับราน OtaruOrgel Emporiumแหลงรวบรวมกลองดนตรีช่ือดัง มีจําหนาย กลองดนตรีสําเรจ็รูป ที่ถูกออกแบบไว

อยางสวยงามเปนเอกลักษณ แสดงประวัติวามเปนมาของกลองดนตรีตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งเปนสถานทีป่ระดษิฐกลองดนตรีช้ินเดียวใน

โลกดวยตัวทานเอง และนาํกลับบานเปนที่ระลึกได 

 

เที่ยง...รับรสหอมหวานของซูชิอันเลื่องช่ือแหงเมืองโอตารุ เมืองของจาวแหงซูชิอันเลื่องช่ือติดอันดับของประเทศญ่ีปุน 

       ความสดของวัตถุดิบช้ันดีพรอมความพิถีพิถันของเซฟผูชํานาญทําใหผูคนจากทั่วทุกมุมโลกตองมาทดลองลิ้มรส 
 

โรงงานเปาแกว  อีกหน่ึงอาชีพพ้ืนบานที่สรางรายไดแกชุมชนของชาวญ่ีปุน เนื่องจากปจจุบันเครื่องแกว หลากหลายรูปแบบนี้ได

กลายเปนของทีร่ะลึกประจาํถ่ิน ประกอบกับความชํานาญในการทาํจึงสามารถทาํใหบางลวดลายกลายเปนแกวที่มีเพียงใบเดียวโลก 

โรงงานชอ็กโกแลต็อชิยิะ”สินคาขึ้นช่ืออีกอยางของซัปโปโร เปนแหลงเพาะพันธ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ 

 สสุคุโินะ นับเปนยานท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ําคืน เหลาบรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ  

เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากัน รอบ ๆ บรเิวณน้ี 

 

ค่ํา. ลิม้รสความหวานของปูขนตัวใหญที่นาํมาทําอาหารหลากหลายชนิดใหทานไดลิ้มลองในหลากหลายเมนู อ่ิมเอมไปกับความหวานของเนื้อปรูสชาติ

อันทรงคุณคา  

 

ทีพ่กั   ANA CROWN PLAZA CHITOSE HOTEL (HOTEL CONFIRMED)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก... 
เชา...            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะ 

10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชินชิโตเสะโดยสายการบินไทย แอรเวย เทีย่วบินTG671 
15.45 น. สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทบัใจมิรูลืม  
หมายเหต ุ:  รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เปนตน  

 

ลลีาวด ีฮอลเิดย 

ลลีา...ที่เปนตวัคุณ 



อัตราคาบรกิาร 
ประเภทผูเดนิทาง ลูกคาปกต ิ สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสริม 

ผูใหญ 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 1ทาน) 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน ... มเีตยีงเสรมิ ) 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมเีตยีงเสรมิ ) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

มตีัว๋แลว (ผูใหญ) ลดทานละ  

95,900.- 

94,900.- 

93,900.- 

92,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

92,900.- 

91,900.- 

90,900.- 

89,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

93,900.- 

92,900.-

91,900.- 

90,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชกิ 
ประเภทผูเดนิทาง สมาชกิบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ 

ผูใหญ 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักับ ผูใหญ 1ทาน) 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เดก็อายตุ่าํกวา 12 ป (พกักับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมเีตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดรับคะแนนเพิ่ม) 

มตีัว๋แลว (ผูใหญ)  

929 

919 

909 

899 

180 

729 

929 

919 

909 

899 

180 

729 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดนิทางขัน้ต่าํ 15 ทานขึน้ไป ** 

 
อตัราคาบรกิารนีร้วม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษสีนามบนิทุกแหง 

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000บาท 

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพ่ิม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิอกี!!!!! 
 

 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขการชาํระเงนิ: สําหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000บาท  ชาํระยอดทัง้หมดกอนการเดนิทางอยางนอย 15 วนั 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร 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 

 “การจายสวนทีเ่หลอื”กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิมดัจาํ 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหกั 50% ของอตัราคาบรกิาร 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด 

 

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน

ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 

ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร

คณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง

ไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพ่ิม เฉพาะ

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 



13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋ว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว

ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียว

ใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา

เขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุ

ลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช

ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมือ่ทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตน 

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน

ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร 

ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใชการ

ทองเท่ียว 

24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหา

ขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวร

คณะสวนตัว 

25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงให

บริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 

ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทาน

ตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง

ไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

29. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง   21 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   30 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

30. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพ่ิม เฉพาะ

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัว

ของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึง

การท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

33. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี

กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋ว

หรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

34. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว

ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียว

ใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

35. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคา

เขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุ

ลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

37. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช

ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

38. ตําแหนงท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได

เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสาย

การบินจัดใหมา 

39. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว

พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

 

 

 

 

 


