
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ลีลาวดี  ฮอลิเดย์ ... ขอเสนอโปรแกรมพรีเม่ียมญี่ปุ่น โอซาก้า  โตเกียว ส าหรับครอบครัว  

เก็บทุกไฮไลท์ สุดประทับใจ ตะลุย 2 สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ช้อปปิ้ง

แบบจุใจ สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมท่ีพัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรีเม่ียม                          

 

ก าหนดการเดินทาง  วนัที่ 19 – 24 ตุลาคม 2565       

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)  

20.00 น.   คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 ROW D สายการบิน ไทย 

แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ 

23.59 น.   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG622  

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง)   

 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินคันไซ – โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ   

07.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ กรุงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย... น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุ่มทุนสร้าง

อย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  น าท่านตื่นตากับ โรงถ่ายภาพ

ยนตร์ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด..ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ก , ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโกชม

ภาพยนตร์สามมิติเร่ือง เทอร์มิเนเตอร์ 2 หรือคนเหล็ก 2 ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่ าที่

เร้าใจ แล้วสนุกสนานกับการขับรถผาดโผนเหมือนจริงในการเล่น SIMULATOR ของฉากภาพยนตร์เร่ือง 

BACK TO THE FUTURE สนุกสนานไปกับฮีโร่ขวัญใจชาวนิวยอร์ก ไอ้แมงมุม SPEIDER MAN ที่จ าลองฉาก

ไล่ล่าได้อย่างอลังการ และโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่มาเอาใจเหล่าสาวก

ของ แฮร์ร่ี พอตเตอร์  จะเปิดให้บรรดาสาวกได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉาก

ต่างๆ จากภาพยนตร์  โดยเนรมิตให้เป็นปราสาทฮอกวอตส์ หมู่บ้านฮอกมีด ร้านขายของแปลกประหลาดของ

พ่อมด และเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า 

 น าท่านล่องเรืออย่างสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาขณะล่องเรือและฉากอ่ืนๆ จากเร่ือง JAW แล้ว

ระทึกใจกับการล่องแก่งผจญภัยไปในฉากจ าลองเร่ือง จูราสสิคพาร์ค(JURASSIC PARK) ท่านจะได้ย้อนกลับ

ไปในยุคดึกด าบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด วันเดอร์แลนด์ ที่รวมรวบความน่ารักทั้ง คิตตี้จัง สนูปป้ี  

และเซซามิสตรีท พร้อมเคร่ืองเล่นส าหรับเด็กเล็ก และเด็กโตได้สนุกสนานเพลิดเพลิน จากนั้นน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังที่ท่านไม่ควรพลาดในการมาเยือนเมืองโอ

ซาก้าแห่งนี้ น าท่านถ่ายภาพคู่กับสัญลักษณ์แห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยักษ์ ก่อนจะให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ

สินค้าย่านชินไซบาชิ ที่มีหลังคาปกคลุมตลอดถนนช้อปป้ิง ไม่ว่าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการ

จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าของท่าน สินค้าแนะน าอาทิ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ ร้านเสื้อผ้าแบรนเนมในห้าง DAIMARU, 

กางเกง EVISU,  ร้านรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้านขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เซ็ตขาปูยักษ์ ร้านขายปูยักษ์ท่ีดังของญ่ีปุ่น ไม่พลาด

ท่ีจะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน... เสิร์ฟท่านด้วย ขาปูยักษ์ ท่ีน ามาปรุงในรูปแบบต่างๆ” 

ท่ีพัก GRANDVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  โอซาก้า – เกียวโต - วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ - นาโกย่า   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่และรุ่งเรือง หลังจากการย้ายเมืองหลวงมาจาก นารา 

  ในปี 794 โดยเมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวง จนถึงปี 1868 ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ซึ่งในอดีตเป็นอีก

  เมืองที่รอดพ้นจากการโดนทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท าให้คงเหลือที่ก่อสร้างส าคัญทาง 

  ประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ วัดวาอาราม ศาลเจ้า ปราสาท และสถานที่ส าคัญต่าง ๆ มากมาย … น าท่านเดินทาง

  สู่ วัดโทฟุคุจิ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดในเกียวโต และยังติดอันต้นๆของประเทศ

  อีกด้วย วัดนี้เป็นวัดนิกายเซนที่ใหญ่ละเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกียวโตซึ่งถือเป็นวัดมรดกโลก ถูกสร้างขึ้นในปีคศ.

  1236 โดยตระกูลฟูจิยาระ  ช่ือโทฟุคุจิ มาจากการน าช่ือวัดใหญ่ 2 แห่งของเมืองนาราซึ่งอยู่ภายใต้ตระกูลฟูจิ

  วาระ  มารวมกัน คือวัดโทไดจิ และ วัดโคฟุคุจินั่นเอง จุดไฮไลท์ของที่นี่ คือ ระเบียงไม้ Tsutenkyou และ  

  Kaizando เวลามองลงไปจากระเบียงไม้ที่อยู่เหนือสวน จะเห็นทะเลใบไม้แดงอยู่ตรงหน้า สร้างความประทับใจ

  ให้กับผู้ที่มีโอกาสมาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ทเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu-dera)  หรือเรียกว่า วัดน้ าใส ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่

เรียกว่า "วัดน้ าใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา 

เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น วัดคิโย

มิสึถือเป็นเป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี ทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ าชา” เนื่องจากใน

อดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทางปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย

ให้เลือกซื้อ แต่ก็ยังคงหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้างให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก วัดคิโยมิสึ 

ได้รับการดูแลท านุบ ารุงอย่างดีจากรัฐและชาวเกียวโต ท าให้สภาพวัดและโบราณสถานทางพุทธศาสนายังคง

ความเก่าแก่และสมบูรณ์มาก ท าให้องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง และถือเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองเกียวโตด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 ได้เวลาอันสมควร...น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตเมนู ชาบู ชาบู สไตล์ญ่ีปุ่น 

ท่ีพัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  (4) นาโกย่า – โกเทมบ่ะ เอ้าเล็ท – ภูเขาไฟฟูจิ – คาวากุจิโกะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เลท เป็นหนึ่งในเอ้าท์เลทที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งใน

ญ่ีปุ่น เพราะนอกจากที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกราคาถูกกว่า 200 ร้านแล้ว รอบๆ บริเวณยังโรแมนติก

และสวยงามเพราะตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทางเช่ือมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ โดยที่นี่ ถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเช่ือมถึงกัน นั่นก็คือ WEST ZONE ที่อยู่ด้านหน้าเอ้าท์เลท และ EAST ZONE ที่

อยู่ติดติดกับอุทยานฮาโกเนะ และที่นี่ยังมีสวนกุหลาบ และชิงช้าสวรรค์อีกด้วย 

 

 

 

 
 

 

  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เน้ือย่างหินภูเขาไฟ 

 น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก

แห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... น าท่านขึ้นสัมผัส

บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ

เอ้ืออ านวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองและ

ขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 



   
 

ค่ า         บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 

ท่ีพัก FUJI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ท่านสามารถลงอาบน้ าแร่ “ออนเซ็น”จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ 

หลังจากเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางมาท้ังวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  คาวากุจิโกะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – ย่านชินจูกุ – โตเกียว      

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ต านานและจินตนาการของการผจญภัย 

ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ที่ซึ่งก าแพงแห่งอายุไม่จ าเป็นส าหรับผู้มาเยือน โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ที่นี่

ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ พบกับ มิกก้ีเมาส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนจากวอลท์ดิสนีย์

มากมาย… อีกทั้งเคร่ืองเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และ ความตื่นเต้นให้ทุกท่าน  ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder 

Mountain นั่งรถไฟอันโลดโผนตะลุยเหมืองแร่ , Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า 

บ่าย  ท่านจะได้สัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ ADVENTURE LAND, 

WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND เป็นต้น สัมผัสความชุ่มฉ่ าของสายน้ าขนาด

ยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN , เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบ มิกก้ีเม้าส์, สโนว์

ไวท์ ช้อปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ศูนย์รวมร้านค้าหลาก

สไตล์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์

อิเลคทรอนิค หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า  เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของ

ญ่ีปุ่น ฯลฯ 

 

 

 

 

 



   
 

ค่ า        บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ROKKASEN บริการท่านด้วยเมนู “ยากินิคุ” ป้ิงย่างสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่าน

เลือกสรรอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสันใน เน้ือสันนอก เน้ือไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก  หอยเชลล์ และผัก

สดนานาชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพ่ือมาย่างบนกระทะพร้อมท้ังน้ าจ้ิมสูตรพิเศษ  

ท่ีพัก KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) โตเกียว – วัดอาซากุซ่ะ – อิออน นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซ่ะคันนอน ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมมี

ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริมงของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง 

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลมและ

สายฟ้า เช่ือว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก น าความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญ่ีปุ่น เดิน

เล่น ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งเคร่ืองใช้

คุณภาพดี อาทิ ร่ม  รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของที่ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือให้ไม่เสียเวลาในการเลือกซ้ือสินค้า 

 น าท่านสู่ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื้อ สินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ หรือสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้านมือ 2 

Book-Off สินค้ามือ 2 คุณภาพดีได้รับการการันตีจากทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเล่นเกมส์ ของเล่นเด็ก โมเดล 

เสื้อผ้า อิสระให้ท่านเลือกช้อปป้ิงต่ออย่างจุใจ... จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  

 

17.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG677  

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   เนื่องจากสภาพอากาศ  เวลาและ

สายการบิน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 



   
 

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป 

ประเภทผู้เดินทาง  ลูกค้าท่ัวไป  สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 106,900. - 104,900. - 105,900. - 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)   101,900. - 99,900. - 100,900. - 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน   มีเตยีงเสริม) 96,900. - 94,900. - 95,900. - 

เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 91,900. - 89,900. - 90,900. - 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   24,000. - 24,000. - 24,000. - 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ระบุในรายการ 

2. ค่าที่พัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมสถานท่ีและค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามรายการระบุไว้ในรายการ   

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

6. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  ค่าท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม  

5. ค่าตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

ช่ือบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย   สาขา สุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทาวเวอร์ ) 

   บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่  639-1-00265-5 

 

การยกเลกิ  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมด 

 

 



   
 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายาม

สร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอัน

มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่

ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ

บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้

เปลี่ยนช่ือหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ

ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์

นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ

การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน

ออกเดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 

ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย



   
 

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถ

เข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 


