
ก ำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 11-16 เมษำยน 2566



21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C-D

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินจุบุ เซนแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น....
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG644 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง .... 
เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เสิร์ฟท่านด้วยเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น

ที่เดียวในญี่ปุ่นที่ทา่นสามารถชมดอกซากุระ ต้นซากุระชนิด
พิเศษที่ออกดอกปีละสองครั้ง เรียกว่า ชิกิซากุระ ครั้งหนึ่งใน
ฤดูใบไม้ผลิ และอีกครั้งในช่วงที่ใบไม้ร่วงซ่ึงเปน็ช่วงที่สวยที่สุด 
ท าให้เกิดภาพที่สวยงามยากทีจ่ะเชื่อสายตา

สวน โอบาระ ฟูเรอาอิ



"เกโระออนเซ็น"  ได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึ่งในสามน้ าพุร้อนชื่อดังแห่งญี่ปุ่น 
เป็นแหล่งน้ าพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเมืองเกโระ 
จังหวัดกิฟุ มีบ้านเรือนเรียงรายกันอย่าง

หนาแน่นจากสถานีเกโระไปตาม
ริมแม่น้ าฮิดะ และมีประวัติยาวนานกวา่ 
1,000 ปี ถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
มากมายเข้ามาเยี่ยมเยอืนไม่น้อย

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า...
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วยเมนู “ไคเซก”ิ



ที่พัก

หรือเทียบเท่า
** ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ าแร่จากธรรมชาติ 
“แช่ออนเซน” กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เมื่อมาญี่ปุ่นต้องไม่
พลาดการแช่ออนเซน จะช่วยให้ผิวพรรณดียิ่งขึ้น **



บ้านเท็ดดี้แบร์ อีโค วิลเลจ 
บ้านเท็ดดี้แบร์แห่งนี้เป็นสถานที่อันน่าโปรดปราน
ส าหรับผู้มาเยือนทุกวัย ตัวอาคารนั้นปรับปรุงมา
จากบ้านเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี โดยตกแต่งให้เป็น
บ้านแบบอีโค หรือ ระบบรักษ์นิเวศ ลักษณะบ้าน
เป็นแบบ “กัชโชสึคุร”ิ มีหลังคาลาดชันมุงดว้ยฟาง
มัดติดกัน ภายในมีตุ๊กตาหมีที่รวบรวมมาจาก

ทั่วโลกกว่า 1,000 ตัว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเล็ก ๆ ของ
ทาคายาม่า ทางตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ ที่
เราจะต้องเดินข้ามสะพานผ่านแม่น้ าใสสะอาด 
เพื่อไปเจอกับหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ้านรูปทรง
แปลกตา เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุ

มากกว่า 250 ปี ที่ถูกตัดขาดจากความวุ่นวาย
ภายนอกมานานแสนนาน ท าให้สถานที่แห่งนี้
ยังคงวิถีชีวติดั้งเดิมมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเวลา

หลายร้อยปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เสิร์ฟท่านด้วยเมนู “เนื้อย่างฮิดะบนใบโฮบะ”



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
เสิร์ฟท่านด้วยเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น

หนึ่งในเทศกาลแสดงแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงมีการ
น าไฟมาประดับ 8 ล้านดวงในสวนดอกไม้ มีทั้งทุ่งหญ้าขนาด
ใหญ่ที่น าไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล จุดไฮไลท์ของที่นี่อยู่
ที่อุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อ
มองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้างซ่ึงสร้างความตื่น
ตาต่ืนใจไม่น้อย



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากน้ันมุ่งหน้าสู่ สถานี อะราชิยาม่า เพื่อ นั่งรถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโกะ 
ลัดเลาะไปตามภูเขา เลียบฝ่ังแม่น้ าโฮะซึ รถไฟสายน้ีเป็นรถไฟโบราณที่ยังคงใช้
พลังงานไอน้ า ประกอบกับเส้นทางที่รถไฟแล่นผ่านหุบเขาและแม่น้ า จึงท าให้เส้นทาง
นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายธรรมชาติที่มีความโรแมนติก

ถือเป็นป่าไผ่ท่ีโด่งดังที่สุดในญ่ีปุ่นก็ว่าได้ ส าหรับท่านที่ชื่นชอบวิถี
ชีวิตเรียบง่ายและการเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศธรมมชาติต้องไม่
พลาด เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมีเส้นทางเล็ก ๆ ทีร่ายล้อมไปด้วยต้นไผ่
ที่สามารถมองเห็นได้สุดลูกหูลูกตาแถมอบอวนไปด้วยกล่ินหอมของ
ไผ่โชยมาตลอดทาง



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เสิร์ฟท่านด้วยเมนู “จังโกะนาเบะ”

ย่านเกอิชา ชื่อดัง ย่านนี้อยู่ใกล้ๆกับศาลเจ้ายาซากะ 
และแม่น้ าคาโมะ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า 
ร้านดื่มชาและร้านอาหารมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะมี
การแสดงโชว์จากเกอิโกะ และ ไมโกะ ซ่ึงสวยงามและ
เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเปน็อย่างมาก ในย่าน
นี้อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม 



หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง
ที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ญี่ปุ่น โอซาก้า
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วยเมนู “สเต็กเนื้อโกเบ”



ที่พัก

หรือเทียบเท่า



“ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” กับโซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการ
ไปไม่นาน แฮร์รี่ พอตเตอร์ และปราสาทฮอกวอตส์ อันโด่งดังที่เป็นฉาก
ส าคัญของหนัง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ภายในปราสาทห้องเรียน และทางเดิน
เชื่อมยาวไปยังห้องต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่จะท าให้
ลืมไม่ลงด้วยเทคโนโลยี 4K จอภาพความละเอียดคมชัดมาตรฐานใหม่
ล่าสุด นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารที่มีเบียร์รสหวานสูตรเฉพาะ ปราศจาก
แอลกอฮอล์ที่น้องๆ สามารถลิ้มรส Butterbeer พร้อมร้านขายของเล่น 
ร้านขายของที่ระลึก และความบันเทิงอีกมากมายให้ท่านได้หลุดเข้าไปอยู่ใน
โลกของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ...

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าของท่าน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือนเมือง 
โอซาก้าแห่งนี้ ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ สถานที่ศูนย์กลางทางการค้า 
แฟชั่นดีไซน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมของฝาก น าท่านเดินทางผ่านถนน 

Dotombori ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย ร้านค้า 
ร้านอาหาร และเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ มากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่
กับสัญลักษณ์แห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยักษ์ ก่อนจะให้ท่านได้

อิสระเลือกซื้อสินค้าย่านชินไซบาชิ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ 
เสิร์ฟท่านด้วยเมนู “ปูยักษ์” ของขึ้นชื่อประเทศญี่ปุ่น



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมผ่ำนกำรคัดเลือกมำเพื่อรับรองท่ำนในทุกค่ ำคืนอันแสนพิเศษ



11.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG623

15.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสวัสดิภาพ

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

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 (ผู้ใหญ)่ ลด

158,900.-
154,900.-
150,900.-
146,900.-
22,500.-
43,000.-

156,900.-
152,900.-
148,900.-
144,900.-
22,500.-
43,000.-

157,900.-
153,900.-
149,900.-
145,900.-
22,500.-
43,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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 (ผู้ใหญ)่ ลด

1569
1529
1489
1449
2250
430

1569
1529
1489
1449
2250
430

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทาง 10 ท่านออกเดินทาง 

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน**
- ** กรณีออกเดินทาง ไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เพิ่มค่าบริการท่านละ 10,000 บาท



อัตรานี้รวม
•ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
•ค่ำโรงแรมที่พัก ตำมที่ระบุในโปรแกรม (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
•ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯ ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
•ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บำท

อัตรานี้ไม่รวม
•ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
•ค่ำน  ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด 
•ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช ำระโดยเงินสด ด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

การยกเลิก : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวน
ผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเทีย่ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำร   
เดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
เด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่ำนั น เว้นแต่ตั๋ว
เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์นั นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของ
โรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำ
ตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั งนี เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเท่ียวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้
ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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