
LEELA JAPAN ART EXCLUSIVE ท่านสามารถก าหนดวันเดินทางได้เอง



DAY1 ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

20.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท
ลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

22.45 น. ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 640 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน
เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

DAY2
06.55 น. เดินทาง...ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม บริเวณสนามบิน 

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562



เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนู ข้าวหน้าเทมปุระ
ร้านดังย่านวัดอาซากุซะ 

น าท่านสู่ อาซากุสะ ย่านที่มี “วัดเซนโซจิ” ซึ่งมี “ประตูคามินาริ” และ “ถนน
นากามิเสะ” เป็นศูนย์กลาง รายล้อมไปด้วยน  าและเป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ประเพณีดั งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการชมวิวริมแม่น  า , ล่องเรือริมแม่น  าด้วยเรือ
ส าราญ, เดินเล่นบนถนนเส้นเก่าแก่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านขายของฝากที่
จ าหน่ายสินค้าสไตล์ญี่ปุ่น แนะน าให้ลองแวะมาที่อาซากุสะ เพื่อสัมผัสกับ
ประเพณี ศิลปะ งานหัตถกรรมของญี่ปุ่น

จากนั นน าท่านสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาด
ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดา
แฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี  ซึ่งเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสดุในญ่ีปุ่น

ค่ า  บริการอาหาร เสิร์ฟท่านด้วยเมนูขาปูยักษ ์ณ ภัตตาคารคานิโดราคุ 



ที่พัก
NIKKO DAIBA HOTEL

หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ



DAY 3 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัยที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีหิมะปกคลุม
บนยอดเขาตลอดทั งปี.... น าท่านขึ นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”

บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร ( ในกรณีอากาศเอื ออ านวย ) อิสระให้
ท่านบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี พร้อมซึมซับบรรยากาศที่สดชื่น

เที่ยง  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร YOKAN ด้วยเมนู หมูย่างหินภูเขาไฟ เมนูยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวที่จะต้องมาลองลิ มชิมรสให้ได้ นับว่าเป็น
อาหารขึ นชื่อในแถบนี เคียงคู่ภูเขาไฟฟูจิ เนื อหมูหมักสูตรพิเศษจากทางร้าน น ามาย่างบนหินภูเขาไฟสีด าสนิท ทานคู่กับข้าวสวยญี่ปุ่น ร้อนๆ แกล้มผักสดและ
น  าจิ มสูตรเด็ด 



GOTEMBA PREMIUM OUTLET
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปที่ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว
ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
และ ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
จะต่ ากว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express และDiners นอกจากนี ร้านค้ายังมี
บริการ Tax Refund ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย



ที่พัก
FUJI MARRIOT LAKE YAMANAKA

หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ

ค่ า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก



MATSUMOTO CASTLE
ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด าที่สร้างด้วยไม้
เก่าแก่ที่สุดบนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็นโบราณสถาน
แห่งชาติ สมบัติล  าค่าที่ชาวญี่ปุ่น หวงแหนยิ่ง หากมอง
ตั งแต่อยู่นอกปราสาทจะเห็นความงามที่ตัดกันของสีระหว่าง
สีด าของตัวปราสาทและสีขาวของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้ชมปราสาทมัตสึโมโต้ซึมซับบรรยากาศของวิถีขุนนาง
โบราณ

DAY 4 เช้า    บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง เสิร์ฟท่านด้วย โซบะเซต ให้ท่านอิ่มอร่อยไปกับเส้นโซบะนุ่มๆ และซุปหอมๆ รสเข้ม 
โซบะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดนากาโน่ การท าเส้นโซบะเรียกว่า “โซบะ อุจิ”



DAIO WASABI FARM

ให้ท่านได้สนุกสนานกับวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะ
วาซาบิ ต้นวาซาบิอ่อนๆ ที่ก าลังเติบโตในน  าใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่
ละลายมาจากหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ท าให้วาซาบิที่ได้มีคุณภาพดี
ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเดินทางดีๆ ที่นักเดินทาง
ต้องมาชมให้ได้ นอกจากนี ในฟาร์มยังมีสินค้าคุณภาพดีอีกมาย
มายให้ได้เลือกซื อเลือกชม เช่น ไอศกรีมวาซาบิรสชาติดี เส้นโซบะวา
ซาบิอร่อยๆ แกงกะหรี่วาซาบิที่เป็นเมนูโปรดของชาวญี่ปุ่น และไส้
กรอกวาซาบิ ฯลฯ

ค่ า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคารด้วย เมนู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น



ที่พัก
MATSUMOTO KAGETSU

หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ



DAY 5 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยาย
แห่งความฝัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จากตัว
บ้านในลักษณะกัสโซสไตล์ หรือ ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าบ้านแบบกัสโชสึคุริ คือ หลังคาเป็นทรงพนม
มือ เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์แห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่นท่ีติดอันดับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในทุกฤดู

เที่ยง บริการอาหารท่านด้วยเนื้อฮิดะย่างบนใบโอบะ
พร้อมเครื่องเคียง (หากไม่ทานเน้ือ ทางบริษัทบริการ เนื้อหมู แทน)



จากนั นน าท่านสู่ ... ทาคายามะ TAKAYAMA ดินแดนในอ้อมกอดแห่งขุนเขาในตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ (Gifu)เป็นเมืองที่ยังคงบรรยากาศและสภาพ
บ้านเรือนของญี่ปุ่นในสมัยโบราณไว้ให้ได้เห็นอยู่ในปัจจุบัน นับจากที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสามดาวเคียงคู่กันกับเกียวโต (Kyoto) และนารา (Nara) 
โดยหนังสือน าเที่ยวชื่อดังระดับโลกดินแดนแห่งนี ก็ได้ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจ านวนมาก และเนื่องจากแหล่งท่อ งเที่ยว  
ส าคัญ ๆ ของที่นี่มักจะรวมตัวกันอยู่ในตัวเมือง แค่การเดินเล่นเที่ยวชมก็สร้างความสนุกสนานได้ไม่น้อย

แล้วน าท่านออกเดินทางเข้าเมืองนาโกย่า .. เมืองดัง ศูนย์กลางของภูมิภาคที่มีพร้อมให้เราชมทั งความทั งสมัยและความดั งเดิมของวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ตามด้วยอาหารจานเด็ดน่าลอง และช๊อปให้สะใจไปกับแหล่งช๊อปมากมาย ที่พลาดแล้วอาจมีเสียดายเลยทีเดียว และพาท่านช้อปปิ้ง ณ คาซาเอะ เต็มไป
ด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก เรียงรายทั้ง 2 ฟากฝ่ังถนน ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP ZARA ฯลฯ



1 ใน 3 สุดยอดเนื อของญี่ปุ่น คือ เนื อฮิดะ เนื อมัตซึซากะและเนื อโกเบ 
จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ “วากิว” ที่เลี ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื อ 
ท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื อ ลักษณะคล้าย เนื อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ 
เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดงกลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่ง
ความพิเศษท่ีต้องจดจ า …(หากไม่ทานเนื้อ ขอรับรองท่านด้วย เมนูซีฟู้ด)

ค่ า บริการท่านด้วย เนื้อโกเบ

ที่พัก MARRIOT NAGOYA หรือเทียบเท่า
โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่ าคืนอันแสนพิเศษ



DAY 6 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสู่ ... Lego Land  ดินแดนแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
เลโก้แลนด์ นาโงย่า นั นถูกสร้างขึ นบนพื นที่กว่า 93,000 ตารางเมตร หรือกว่า 58 ไร่ 
บนพื นท่ีริมท่าเรือในเขตมินาโตะ โดยมีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด โดยมีทั งรถ 
เรือ และรถไฟเหาะที่สร้างให้มีรูปร่างเหมือนตัวต่อเลโก้ รวมถึงโชว์ที่แสนตื่นตาตื่นใจอีก
มากมาย หนึ่งในไฮไลท์ที่ส าคัญของที่นี่คือ แบบจ าลองปราสาทนาโงย่า แลนด์มาร์กส าคัญ
ของเมืองที่มีภาพจ าเป็น คินชะจิ ปลาหัวเสือทองค าบนยอดหลังคาสีเขียวอ่อนของปราสาท 
โดยสร้างขึ นจากตัวต่อเลโก้ถึง 225,000 ชิ นเลยทีเดียว

เที่ยง ขออนุญาตมอบคูปองอาหาร 3,000 เยน 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

LEGOLAND NAGOYA
ค่ า ให้อิสระอาหารค่ าตามอธัยาศัย



ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดีฮอลิเดย์

สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่  “สนามบินนานาชาติน่าโกย่า”

00.30 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตินาโกยา่ ประเทศญี่ปุน่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 647
05.30 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 

DAY 7



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทาง

4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8 ท่าน
(ราคาตอ่ทา่น) (ราคาตอ่ทา่น) (ราคาตอ่ทา่น)

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้วลด

165,900.-
160,900.-
159,900.-
158,900.-
20,000.-
20,000.-

132,900.-
127,900.-
126,900.-
125,900.-
20,000.-
20,000.-

124,900.-
119,900.-
118,900.-
117,900.-
20,000.-
20,000.-

**อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง ตามที ก าหนด 
**หากมจี านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ 
- สมาชิกบัตรหลัก  ลดทา่นละ 2,000 บาท 
- สมาชิกบัตรเสรมิ  ลดทา่นละ 1,000 บาท

อัตราคา่บริการ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน  าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม
สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

•ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

•ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกลา่วไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากที่สดุ

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าชา้หรอืเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่างการเดนิทางท าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ทีี่สดุภายใตล้ักษณะ
ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่านไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


