
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEELA AUTUMN HOKKAIDO  
เหนือสุดแห่งอาทิตย์อุทัย ต้นกําเนิดแห่งช็อคโกแลตอันโด่งดัง สัมผัสใบไม้เปลี่ยนส ี
โปรแกรมเดินทางวันท่ี    30 ต.ค – 4 พ.ย / 7-12 พ.ย 2557 

วันแรก...เริ่มต้นการเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด เหนือสุดแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย โดยทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ขอน าท่านเดินทางไปพร้อมกัน โดยสายการ
บินแห่งชาติ ( TG) ที่พร้อมบริการท่านตลอดการเดินทาง Exclusive ด้วยรถรับส่ง บ้าน-สนามบิน-บ้าน ให้เราได้ดูแลการเดินทางคุณตลอดการ
เดินทาง  

21.00 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน 
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมไปถึงการส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข อีกขั้นกับการพักผ่อนภายใน Lounge ที่ทางลีลาวดีจัดเตียมไว้ดูแลคน
ส าคัญตามแบบฉบับของลีลาวดี  

23.45 น.   ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน TG670 พร้อมการบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของการบินไทยให้ท่านได้มีเวลา
พักผ่อนราว 6 ชม. 



 
วันที่สอง... 
08.00น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เมืองฮฮกไกโด...สู่เมืองแห่งหมู่บ้านราเมง  
เมืองอาซาฮิกาว่า  เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างมาก และยังมีสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญสมัยไอนุ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโดน าท่านชม “หมู่บ้านราเมน” ที่มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้น
สมัยโชวะความภาคภูมิใจของอาซาฮิกาว่านี้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ที่หมู่บ้านราเมนแห่งนี้ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกันท า
ราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็นที่
เลื่องลือไปทั่วโลก  ในบริเวณหมู่บ้านอาซาฮิกาว่าราเม นยังมีศูนย์การค้าส าหรับช้อปปิ้งหลังจากอิ่มอร่อยกับราเม นแล้ว นอกจากนี้ที่นี่ยังมี ศาล
เจ้า Ramen Village Shrine หรือ Menmusubiในภาษาญี่ปุ่น 
เที่ยง...    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเมนภายในหมู่บ้านราเมน อาซาฮิกาว่า  

 
 

    
   โซอุนเคียว” ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้นจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาท่าน 
จะได้พบกับหน้าผาหินที่มีความสวยงามอย่างธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวถึง 24กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร  
ในช่วงฤดูหนาวซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมได้ยาก...คาวมสวยงามของน้ าตกกิงกะ สุดสายตาไปกับความ
งามของใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม  

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก SOUNKYO CHOYOTEI  หรือเทียบเท่า 
 



    วันที่สาม... 
 ภูเขาคุโระดาเคะ   เปลี่ยนบรรยกาศโดยการขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ค่อยไต่ระดับความสูงชันจากด้านล่างสู่ด้านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของ 
เทือกเขาโดยรอบภูเขาคุโระดาเคะสูงตระหง่านนี้เป็นยอดหนึ่งในจ านวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสึ ที่มีรูปร่างคล้าย 
ปลายแหลมปิรามิด สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม ของใบไม้เปลี่ยนสีอีกช่วงเวลาแห้งความประทับใจที่สุดแสนโรแมนติก 

 เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... 
 

บ่าย... 
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 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 

แล้วน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมิองซับโปโร  
ค่ า... บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง สไตล์เจงกิสข่าน โดยการน าเนื้อแกะส่วนต่าง อีกทั้งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อม
เครื่องเคียงผักสด เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต ารับ พิเศษสุด ๆ พร้อมเสิร์ฟเบียร์ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์แบบไม่อั้น  

ที่พัก RENAISANCE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

วันที่สี่... 
เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของ
เมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด
โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา 

ไอซ์ พาวิลเลี่ยน ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวติดลบ และมีมุมให้ท่านได้
สัมผัสความหนาวเย็นถึง-41 องศาเซลเซียส... 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เซ็ตเมนู สุกี้ยากี้ สไตล์ญี่ปุ่น หมูหรือเนื้อ สไลด์ชิ้นพอดีค า ในหม้อไฟร้อน  
                พร้อมน้ าซุปเข้มข้นแสนอร่อย  
 
 
 

วันที่สี่... 
โนะโบะริเบะทสึ เป็นภาษาท้องถิ่น ซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน้้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว” ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่ง
ขึ้นมานั้นเกิดจากการทับถมของแร่ก้ามะถันในบริเวณนี้ และโนะโบะริเบะทสึ ซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในองเซ็นขนาดใหญ่ที่ได้รับความ
นิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธ์ิพร้อมความงามของช่วงฤดูกาลใบไม้
เปลี่ยนสีอันสวยงามที่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มปนเหลืองไล่ระดับกันไปอย่างงดงาม  หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ ” ซึ่งมีความหมายว่า เมืองนรก ซึ่งเมืองหรือ
บริเวณแห่งนี้ เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซสีเหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแร่ก้ามะถันเป็นจ้านวนมาก
ออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา สร้างบรรยากาศราวกับอยู่ในโลกของยุคเริ่มต้น และยังเป็นต้นก้าเนิดของน้้าพุร้อนที่ไหลลงยังองเซ็นโดยรอบกว่า 
3,000 ลิตรต่อวัน ในอุณหภูมิเฉลี่ย 45 องศาเซลเซียส เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 
เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เซ็ตเมนู สุกี้ยากี้ สไตล์ญี่ปุ่น  หมูหรือเนื้อ สไลด์ชิ้นพอดีค้า ในหม้อไฟร้อน  
                พรอ้มน้า้ซุปเข้มข้นแสนอรอ่ย  
 
 
 

บ่าย... 
หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิดะอิ มุระ  ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้
ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือต้ารวจในปัจจุบัน และ เหล่านินจา ซึ่งเสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน … ชมการสาธิตแสดงการ
อ้าพรางตัวอันเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จ้าลองจากสมัยเอะโดะ ชมการจ้าลองเมืองเอะโดะ 
พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ. 

สู่ ทะเลสาบโทยะ  ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง สถานตากอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่ง  ออนเซ็น ที่
ส้าคัญของเกาะฮอกไกโด 

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มเอมด้วย เทปันยากิ สุดพรีเมี่ยม 

ที่พัก WINSER TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า... 
คลองโอตาร ุ หรือ ที่ชาวญี่ปุ่น เรียก โอตารุอุนงะ สถานที่แห่งความทรงจ าระหว่างสองฝั่งคลอง รับรู้ได้ถึงความสามารถในการใช้ชีวิตของ
ชาวญี่ปุ่นในอดีต ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี จุดเด่นแรก คือ นาฬิกาไอน้ าโบราณ ( Stream Clock ) สไตล์อังกฤษของเมือง แวนคูเวอร์ มอบให้แก่เมือง
โอตารุ ที่ปัจจุบันเหลือเพียง 2 เรือนในโลก ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า โดยลักษณะพิเศษ คือ มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที พร้อยถ่ายภาพกับ
สัญลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของฮอกไกโด 

ลีลาวดีขอน าท่านพบกับร้าน OtaruOrgel Emporiumแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีชื่อดัง มีจ าหน่าย กล่องดนตรีส าเร็จรูป ที่ถูกออกแบบไว้
อย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ แสดงประวัติวามเป็นมาของกล่องดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐ์กล่องดนตรีชิ้นเดียวใน
โลกด้วยตัวท่านเอง และน ากลับบ้านเป็นที่ระลึกได ้

 

เที่ยง...รับรสหอมหวานของซูชิอันเลื่องชื่อแห่งเมืองโอตารุ เมืองของจ้าวแห่งซูชิอันเลื่องชื่อติดอันดับของประเทศญี่ปุ่น 
       ความสดของวัตถุดิบชั้นดีพร้อมความพิถีพิถันของเซฟผู้ช านาญท าให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต้องมาทดลองลิ้มรส 
 

โรงงานเป่าแก้ว  อีกหนึ่งอาชีพพื้นบ้านที่สร้างรายได้แก่ชุมชนของชาวญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันเครื่องแก้ว หลากหลายรูปแบบนี้ได้
กลายเป็นของที่ระลึกประจ าถิ่น ประกอบกับความช านาญในการท าจึงสามารถท าให้บางลวดลายกลายเป็นแก้วที่มีเพียงใบเดียวโลก 

โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ”สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะ 

 สุสุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ  
เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี ้
 

ค่ า. ลิ้มรสความหวานของปูขนตัวใหญ่ที่น ามาท าอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้ลิ้มลองในหลากหลายเมนู อิ่มเอมไปกับความหวานของเนื้อปูรสชาติ
อันทรงคุณค่า  
 

ที่พัก   ANA CROWN PLAZA CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก... 
เช้า...            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ 
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชินชิโตเสะโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินTG671 
15.45 น. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
หมายเหต ุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
 

 

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์
ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ 



อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

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

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดท่านละ  
เดินทางชั้นบิสสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม  Class Booking 

89,900.- 
88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 
18,000.- 
20,000.- 
142,500.- 

86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 
83,900.- 
18,000.- 
20,000.- 
142,500.- 

87,900.- 
86,900.-
85,900.- 
84,900.- 
18,000.- 
20,000.- 
142,500.- 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 
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 
669 

869 
859 
849 
839 
180 
669 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน  

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง  

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!! 
 
 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000บาท  ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
 

ชื่อบัญชี  1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์  บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กรุงไทย     เลขที่  981 - 0 - 40234 – 1 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณาชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

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

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

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 แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

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

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
การที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 



13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน , การประท้วง , การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

15. สถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งที่นั่งได้
เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สาย
การบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

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

22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 
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 แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 



28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

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

30. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว 

31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
การที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

33. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

35. สถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

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

38. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งที่นั่งได้
เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สาย
การบินจัดให้มา 

39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 

 

 

 

 


