
       
 
                                                                                                                                                                                                
 
 

 
 

ลีลาวด ีฮอลิเดย์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี  ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซต์ เก็บภาพความประทับใจสะพานแขวนริวจิน  

เก็บผลไม้ตามฤดูกาล สัมผัสวัฒนธรรมหมู่บ้านหมู่บ้านโออุจิ จูกุ ไหว้พระเสริมสิริมงคล  
สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมท่ีพัก อาหาร และการบริการสุดประทับใจ    

ลีลาวด ีฮอลิเดย์  ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ 
 
ก าหนดการเดินทาง   วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2565      
วันแรกของการเดินทาง   (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.00 น.  พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4  พบกับเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ไทย แอร์เวย์   

23.45 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ  โดย สายการบิน ไทย แอร์เวย์  เท่ียวบิน TG642  ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 6 ช่ัวโมง... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง   (2)  สนามบินนาริตะ – ฮิตาชิ ซีไซต์พาร์ค – สะพานแขวนริวจิน - สวนผลไม้ -  ฟุคุชิม่า    

07.40 น. น าท่านเดินทาง ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่  สวนฮิตาช ิซีไซด์ สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่ ภายในมีโซนชมทุ่งดอกไม้ท้ังหมด 8 
จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจ าฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ท้ังปี  โดยสามารถชมทุ่ง
ดอกกุหลาบ (จะเริ่มเปลี่ยนออกดอก ในช่วงปลายเดือนต.ค.-กลางเดือน พ.ย.) กุหลาบหลากสีหลากสายพันธุ์ ตั้งแต่สี
แดง สีเหลือง สีชมพู และสีขาว ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ไปท่ัวบริเวณ อยากชมกุหลาบสวยๆ ต้องมาโซน Hitachi Rose 
Garden ซึ่งจัดพุ่มดอกกุหลาบให้วนอยู่รอบตัวเรา พอมองลงมาจากมุมสูงจะเห็นเป็นรูปดอกกุหลาบ 

 
 
 
 
 
  

LEELA PREMIUM JAPAN NATURAL AUTUMN  



  
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการท่านด้วย เซ็ทเมนูอาหารญี่ปุ่น   

น าท่านเข้าชม สะพานแขวนริวจิน สะพานแขวนส าหรับคนเดินข้ามท่ียาวท่ีสุดในเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นมีความยาวกว่า 
375 เมตร รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวขจี สร้างขึ้นเหนือเขื่อนน้ าริวจิน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพาโนรา
มาอันสวยงามท้ัง 4 ฤดูกาล 
 
 
 

 
 
 
 
  
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ APPLE FARM หากเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว ท่านจะสามารถลิ้มลองแอปเป้ิล ผลไม้ท่ี

มีช่ือเสียงของจังหวัดอิบารากิ (ไร่ผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
       

 
 
 
 
 
 
ค่ า    บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม   
ท่ีพัก  HOTEL HAMATOKU-IWAKI หรือเทียบเท่า     
 
 
 
 
 



วันท่ีสามของการเดินทาง   (3) ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - วัดเอนโซจ ิ– นีกะตะ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองเก่า หรือท่ีคนญี่ปุ่นเรียกว่า Post Town โออุจิ จูกุ ในอดีต
เป็นเมืองท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งเพราะเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า  จึงเป็นแหล่งท่ีพักท่ีนิยมของ
เหล่าโชกุน ขุนนางหรือพ่อค้าท่ีเดินทางระหว่าง เมืองไอสึ และเมืองอิไมชิ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ จึงได้รับการบูรณะใหม่ ร้านค้า ร้านอาหาร    

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร  ด้วยโซบะ เป็นโซบะท่ีเสิร์ฟพร้อมกับน  าซุปโชยุรสกลมกล่อม  

จากนั้นน าท่านสู่ วัดเอนโซจิ คือหนึ่งในวัดเก่าแก่และมีช่ือเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัดแห่งน้ีเป็นวัดท่ีสร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนและสร้างขึ้นจากไม้ท้ังหมด นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีทิวทัศน์สวยงาม
สามารถมองเห็นแม่น้ า TADAMI ได้แบบพาโนรามา รวมท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีให้ก าเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-
WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO ได้เวลาอันสมควร...น าท่านเดินทางสู่ นีงาตะ 
 
 
  

 
 
 

 
 

ค่ า    บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
ท่ีพัก  HOTEL YAHIKO ONSEN MINOYA หรือเทียบเท่า     
 
 
   

 
 

 
 



 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง   (4)   นีงาตะ – วัดเซนโคจ ิ– คารุยซาว่า ปริ น เอ้าท์เล็ต - นากาโน ่

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ วัดแห่งแรกของญี่ปุ่น โดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในวัดท่ีมีความส าคัญ และยอดนิยมแห่ง
หนึ่งในประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกท่ีเข้า
มายังญี่ปุ่น บริเวณห้องโถงกลางของวัดท่ีตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆมากมาย 
ถัดจากนั้นจะเข้าสู่ห้องภายในท่ีมีแท่นบูชา และน าไปสู่ทางเดินห้องใต้ดินท่ีมืดสนิท เวลาเดินก็จะใช้มือคล าหาทาง
ไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซึ่งอยู่ตรงกับต าแหน่งพระประธานด้านบนพอดี ผู้ท่ีศรัทธาเช่ือกันว่าเม่ือท าแล้วจะ
พบแต่สิ่งท่ีดีๆ เหมือนมีแสงสว่างน าทางชีวิต ด้านหลังของห้องโถงกลางมีเจดีย์ ท่ีซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ของวัดเซนโคจิ ภายในจัดแสดงรูปป้ันแกะสลักพระพุทธรูปอันประณีต จากนั้นน าท่านเดินเลือกซื้อสินค้าบริเวณ
ถนนหน้าซุ้มประตูทางเข้า เป็นถนนท่ีมีร้านรวงขายขนมและของท่ีระลึกต่างๆให้เราซื้อของฝาก 
 
 
 

  
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร บริการทุกท่านด้วยเซ็ทเมนูอาหารญี่ปุ่น 
  
 น าท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า ปริ น เอ้าท์เล็ต หนึ่งใน Outlet Mall ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น รวบรวมแบรนด์ใหญ่ระดับ

โลกและช้ันน าของญี่ปุ่นเอาไว้มากมายกว่า 240 ร้าน ให้ท่านได้ช็อปป้ิงกัน และหลายร้าน Tax Free ใจกลาง Outlet 
ถูกออกแบบเป็นบึงขนาดกะทัดรัดสวยงาม มีร้านอาหารและคาเฟ่ตั้งอยู่รอบบริเวณ เม่ือรวมกับสภาพแวดล้อมท่ี
ตั้งอยู่กลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา Outlet นี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวในตัวมันเอง เราสามารถมาเดินเล่นเรื่อย
เป่ือยชมทัศนยีภาพโดยไม่ต้องช็อปป้ิงก็ยังได้ 

   
 
 
 
 

 
 

 
ค่ า    บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบสูไตล์ญี่ปุ่น 
ท่ีพัก  KARUIZAWA PRINCE  หรือเทียบเท่า     



 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง   (5) โตเกียว - วัดอาซากุซะ่คันนอน – ถนนนาคามิเซะ - ชินจูกุ    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านกราบนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซ่ะคันนอน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมมีขนาด

เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ าหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลมและสายฟ้า เช่ือว่าเป็นเทพ
เจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลก น าความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น เดินเล่น ถนนนาคามิเซะ ท่ี
ท่านจะได้ชม-ช้อป สินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็นสินค้าพ้ืนเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมท้ังเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิเช่น ร่ม  
รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนขู้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่น 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ศูนย์รวมร้านค้าหลากสไตล์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า

ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิค หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น กระเป๋า 
รองเท้า  เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 



ค่ า   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ROKKASEN บริการท่านด้วยเมนู “ยากินิคุ” ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรร
อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นเนื อสันใน เนื อสันนอก เนื อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก  หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้
ท่านเลือกตามชอบเพื่อมาย่างบนกระทะพร้อมทั งน  าจิ มสูตรพิเศษ 

ท่ีพัก  HYATT CENTRIC GINZA HOTEL หรือเทียบเท่า     
  

 
 
 
 
 

 
 
 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ มีรูปป้ันขององค์ฟุโดเมียวโอ ประดิษฐานอยู่เป็นเทพเจ้าท่ีเปรียบเสมือน

ตัวแทนของพระไวโรจนพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธลึกลับนิกายชินงอน ถูกสลักและสร้างขึ้นโดย
ปรมาจารย์คูไค ซึ่งท่านมีจิตวิญาณ มีแรงศรัทธาในการสร้างรูปป้ันองค์ฟุโดเมียวโออย่างมาก มีวิธีการแกะสลักท่ี
เรียกว่า 1 มีด 3 กราบ ซึ่งหมายถึง ก้มกราบ 3 ครั้งในทุกๆ การลงมีดแกะสลักรูปป้ัน 1 ครั้ง และสิ่งท่ีไม่ควรพลาด คือ
การซื้อเครื่องราง ซึ่งท่ีวัดนาริตะซัน ชินโชจิแห่งนี้มีเครื่องรางมากมาย ท้ังฟุคุโฮ มีลักษณะเป็นเหรียญ เช่ือกันว่าถ้า
น าเหรียญใส่ในกระเป๋าเงินไว้จะช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้น     
 
 
 

 
 
 
 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อให้ไม่เสียเวลาในการเลือกซื อสินค้า      

 น าท่านสู่ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชม-ซื้อ สินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ต และจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของท่ีระลึก ฯลฯ หรือสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้านมือ 2 Book-Off 
สินค้ามือ 2 คุณภาพดีได้รับการการันตีจากทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกมส์ ของเล่นเด็ก โมเดล เสื้อผ้า อิสระให้ท่าน
เลือกช้อปป้ิงต่ออย่างจุใจ... จนได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
17.30 น.    ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบิน TG677 
22.30 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...     
 

 ลีลาวดี ฮอลิเดย์  ลีลา....ท่ีเป็นตัวคุณ 
 

************************************ 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก สภาพอากาศ เวลา 

และ สายการบิน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการ (ท่านละ) สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ท่านละ  109,900. - 107,900. - 108,900. - 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  104,900. - 102,900. - 103,900. - 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)  99,900. - 97,900. - 98,900. - 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) 94,900. - 92,900. - 93,900. - 
พักเดี่ยวเพิ่ม 28,000. - 28,000. - 28,000. - 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าว ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 10 ท่าน  

**ขอสงวนสิทธิเปลีย่นอัตราค่าบริการ ในกรณีทีผู่้เดินทาง ไม่ครบตามก าหนด** 
 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 

 
 
 
 
 



เงื่อนไขการช าระเงิน 
  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 20,000 บาท 
  “การจ่ายส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน  

 - ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ ากัด 
 - ช าระโดยเงินสด   
 - ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร     

ชื่อบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 
 
 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทาง
ท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
  หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 



10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืน
ตั๋ว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์) หรือด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้
เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร 
ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 
15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชม
ได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ 
โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ (ถ้ามี) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 
18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามาร ถเลือก
ต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 
20. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 


