
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 15-20 เมษำยน 2566



ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

20.00น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C-D พบกับเจ้ำหน้ำท่ีบริษัท
ลีลำวดี ฮอลิเดย์ ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำน ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่
ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

23.55 น. ทะยำนสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 642 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ ตลอดจน
เจ้ำหน้ำท่ีจำกกำรบินไทย

07.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำตินำรติะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 



ศำลเจ้ำฮำรนุะ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนดว้ยเมนูเซตอำหำรญีปุ่่น



ให้ทำ่นผอ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้ทีเ่มอืงออนเซน็เลอืงชือ่ทีช่ำวญีปุ่น่ยกนิว้ใหเ้ปน็ออนเซ็นอนัดบั 1 ในใจเลยทเีดยีว ซึ่งทกุๆ 1 นำทจีะ
ปรำกฏน้ ำพรุอ้นจำกแหลง่ธรรมชำตไิหลออกมำกวำ่ 32,300 ลิตร ท ำใหบ้อ่น้ ำพรุอ้นมไีอน้ ำปกคลมุอยูต่ลอดเวลำ และน้ ำพรุอ้นแหง่นี้ยงั

มีควำมพิเศษอกี อยูท่ีค่ำ่ควำมเปน็กรด pH 2.1 ซึ่งกรดนีจ้ะชว่ยฆำ่เชือ้แบคทเีรยีทีส่ะสมอยูต่ำมร่ำงกำยไดเ้ปน็อยำ่งดี



จำกนั้นน ำท่ำนชมกำรแสดงยโูมม ิสำธิตวถิีชวีติโบรำณของชำวญีปุ่่นทีอ่ยู่คู่กบักำรแช่ออน
เซ็น โดยใชไ้ม้พำยขนำดใหญ ่ตีกวนน้ ำเพื่อลดอณุหภูมิควำมร้อนทีม่ำจำกแหล่งน้ ำพุรอ้น 
พร้อมกับ ร้องเพลงพื้นบ้ำนเพือ่สร้ำงควำมสนุกสนำน และชกัชวนทำ่นให้รว่มกำรแสดง
ร้องร ำท ำเพลงรว่มกัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขนำนแทแ้บบฉบบัญีปุ่่น



ที่พัก 

หรือเทียบเท่ำ

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม



ครั้งแรกปรำสำทอู เอโดะถูกสร้ำงขึ้นมำโดย 
Sanada Masayuki เป็นผู้น ำซำมูไรที่รู้จักกันทั่ว
ประ เทศญี่ปุ่น ปรำสำทเป็นที่ รู้ จักกันอย่ ำง
ต่อเนื่องที่ถูกโจมตี โดยกองทัพ Tokugawa
ตัวปรำสำทเป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนของรูปแบบ
สถำปัตยกรรมสมัยเอโดะ นอกเหนือจำกปรำสำท
คุณสำมำรถหำ "เบลล์แห่งควำมรัก“  ที่ดัง 3 
ครั้งต่อวัน สนำมบำสเกตบอลและสวนดอกไม้

น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมือง NAGANO

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรขอโรงแรม

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บริการท่านดว้ยเมนูเซตโซบะ



จำกน้ันน ำท่ำนสู่วัดท่ีส ำคัญมำกที่สุดของญี่ปุ่นวัดนี้ คือวัดแห่งแรกในญี่ปุ่นที่น ำพระพุทธรูป
มำประดิษฐำนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 6 ฉะนั้นที่นี่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อพุทธศำสนำใน

ประเทศญี่ปุ่น ภำยในวัด มีทำงเดินลงไปที่ underground passage ทำงเดินใต้ดินที่มืดสนิท 
ไม่มีแสงไฟ ว่ำกันว่ำเป็นทำงเดินเพื่อหำทำงสู่สวรรค์  นอกจำกนี้ในบริเวณรอบทำงเดินเข้ำ

มำท่ีวัดยังมีร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรที่น่ำสนใจอีกหลำยร้ำนให้เลือกซื้อหำด้วย



ที่พัก 

หรือเทียบเท่ำ

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม



Tateyama Kurobe Alpine Route เมืองทะลสำบ
แสนสวยโอบล้อมภูเขำไฟฟูจิ เทือกเขำทำเทยำมะ
คือ 1 ใน 3 มหำภูเขำศักดิ์สิทธิ์ ที่มีทัศนียภำพ ทุก
องค์ประกอบถูกรังสรรค์ขึ้นรำวกับกำรสถิตของ
เหล่ำเทพ งดงำมควำมอัศจรรย์ ที่เหนือค ำ
บรรยำยน้ ำตกโชเมียว และฮันโนกิ อำยุ 1,000 ปี 
ควำมงำมแห่งสำยน้ ำเคียงคู่กลำยเป็นน้ ำตกสูง
ที่สุดในแดนพระอำทิตย์ 

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม มื้อเที่ยง : บริกำรทำ่นดว้ยเมนเูซตอำหำรญีปุ่น่



เมืองน้ีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณภำพของงำนฝีมือ ประวัติศำสตร์ที่สืบ
ทอดต่อกันมำเป็นเวลำยำวนำน อำหำรพื้นบ้ำนรสเลิศ ควำมน่ำค้นหำ
ของธรรมชำติและควำมเป็นมิตร ผู้คนท่ีอำศัยอยู่ในละแวกนั้นนั่นเอง
คำนำซะวะ นั้นถือได้ว่ำเป็นศูนย์กลำงของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอำรย
ธรรมอันล ้ำค่ำตั้งแต่สมัยเอโดะ ช่วงที่ขุนนำงศักดินำชั้นสูงทั้งหลำยต่ำง
ให้กำรสนับสนุนในเรื่องของกำรท ำงำนฝีมือและศิลปวัฒนธรรม

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนู ชำบู 

ชำบู สไตล์ญี่ปุ่น



ที่พัก 

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำน
เล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดุจดั่ง
หลุดออกมำจำกเทพนิยำยแห่งควำมฝัน 
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ำนมรดกโลก 
โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จำกตัว
บ้ำนในลักษณะกัสโซ่สไตล์ หรือ ที่ชำว
ญี่ปุ่น เรียกว่ำบ้ำนแบบกัสโชสึคุริ  คือ 
หลังคำเป็นทรงพนมมือ เรียกได้ว่ำเป็น
ไฮไลท์แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติด
อันดับสถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
ชำวไทยในทุกฤดู

มื้อเชำ้ : บรกิำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



เมืองแห่งประวัติศำสตร์ที่ยังคงรักษำรูปแบบ
วิ ถี ชี วิ ต  สภ ำพ แวดล้ อม  แล ะอ ำค ำร
บ้ำนเรือนยุคโบรำณของญี่ปุ่นไว้ได้อย่ำงดี 
ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะสัมผัสได้ถึงกลิ่น
อำยประวัติศำสตร์ที่ผ่ำนกำลเวลำยำวนำน

มื้อเที่ยง บริการอาหารท่านด้วยเนื้อฮิดะย่างบน

ใบโฮบะ พร้อมเครื่องเคียง

**หากท่านที่ไม่ทานเนื้อบริการเป็นเนื้อหมูแทน*



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” เป็นย่ำนช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิง 
มีสินค้ำแบรนด์เนมจำกทั่วทุกมุมโลกมำวำงขำยที่ถนนสำยนี้ 
นอกจำกนั้นยังมี ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร ที่บ่งบอกถึงควำมมี
ระดับซึ่งมีให้ทุกท่ำนได้เลือกอย่ำงมำกมำย

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง Nagoya

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำร 
บริกำรท่ำนด้วยเมนู ฮิตสึมำบุชิ 



ที่พัก 

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำโกย่ำ เพื่อให้ท่ำนได้มีเวลำท ำ TAX REFUND 

08.00 น.

ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 645

11.00 น.

เดินทำงถึง กรุงเทพฯ สวัสดิภำพ 

15.45 น.

DAY
1

DAY 6
06.30 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม   
เนื่องจำกสภำพอำกำศ  เวลำ และสำยกำรบิน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเปน็ส ำคัญ



ประเภทผู้เดนิทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเด่ียวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลด

135,900.-
131,900.-
127,900.-
123,900.-
23,500.-
23,000.-

133,900.-
129,900.-
125,900.-
121,900.-
23,500.-
23,000.-

134,900.-
130,900.-
126,900.-
122,900.-
23,500.-
23,000.-

ประเภทผูเ้ดนิทำง สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

1339
1299
1259
1219
2350
230

1339
1299
1259
1219
2350
230

อัตรำคำ่บรกิำร ส ำหรับผู้เดินทำง 10 ท่ำนออกเดินทำง 

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรณีเดินทำงต่ ำกว่ำ 10 ท่ำน**
- ** กรณีออกเดินทำง ไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่ำบริกำรท่ำนละ 15,000 บำท



อัตรำนีร้วม
•ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินทีร่ะบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทกุแหง่
•ค่ำโรงแรมที่พัก ตำมระบุในโปรแกรม(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง)
•ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ
•ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ตำมรำยกำรที่ไดร้ะบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบนิทกุแห่งที่ม ี
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
•ค่ำประกันอุบัตเิหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอบุัติเหตุในวงเงิน 500,000 บำท

อัตรำนีไ้มร่วม
•ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง
•ค่ำน้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด 
•ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและคำ่อำหำรทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่ำภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด ด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลิก : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียง
ร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่
สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบ
ขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่
ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของ
ผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยัน
ส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำร
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะ
ออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ
, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ด้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำม
อัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำม
เหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้
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