


วันแรกของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

21.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลีลาวดี–ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่

ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.15น. ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 682 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันที่สองของการเดินทาง 

06.55น. เดินทาง...ถึง สนามบินนานาชาติฮาเนดะประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมบริเวณสนามบิน 



เที่ยง
บริการอาหารท่านด้วย เทมปุระร้านดัง

วั ด อ า ซ า กุ ส ะ  มี ชื่ อ เ ดิ ม ว่ า  วั ด เ ซ็ น โ ซ จิ                                
เป็นวัดพุทธโบราณ แต่ที่เรียกกันติดปากว่าวัดอาซากุสะ 
เพราะตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัด
ที่เหล่าโชกุน และซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจาก
เทพเจ้าคันนนเป็นประจ า และสิ่งที่ขอพรไปนั้นก็ประสบ
ผลส าเร็จ ท าให้ซามูไรและโชกุนมีความเลื่อมใสศรัทธา
เป็นอย่างมาก ปัจจุบัน ตรงกลางวัดจะมีกระถางธูป
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติดตัวมาจะ
โชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอาไอ
ควันนั้นเข้าตัว

ASAKUSA TEMPLE



ย่านชนิจูก ุ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆของเหล่า
บรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุ ที่เป็นเหมือน
ศูนย์กลางของย่านนี้ ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น 
ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านในการเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

SHINJUKU

มื้อค ่ำ บริกำรท่ำนด้วย ปูยักษ์ลกูพระอำทติย์
ขนำนแท้ที ขึ้นชื อ ในประเทศญี ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่เพียงแค่

2 สำยพันธุ์ หนึ งในนั้น คือ สำยพันธุ์ซูไว้ น่ำมำปรุงแต่งเป็น
หลำกหลำยเมนูท้ังร้อน เย็น ต้ม นึ ง ทอด หรือซำซิมิก็สุด
วิเศษ เพรำะมันคือควำมหวำนจำกธรรมชำติของเนื้อปูโดยแท้



ที่พัก
NIKKO DAIBA HOTEL

หรือเทียบเท่า

โรงแรมผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรบัรองท่านในทุกค่่าคืนอันแสนพิเศษ



DAY 3 วันท่ีสามของการเดนิทาง เช้า บริการทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

TOKYO 

DISNEYLAND
สถานที่แห่งการเติมแต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุดด้วย
งบประมาณการสร้างฝันกว่า 600 ล้านบาท สามารถเนรมิต
ชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ                 

มิกกี้เม้าท์ พระเอกรุ่นเก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมด าดุจ
กาน้ า หรือสโนว์ไวท์, เหล่าเอลฟ์ในเทพนิยาย, บัซซ์ไลท์เยียร์                       
ผู้พิชิต “ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น” ณ ที่แห่งนี้ จินตนาการ            
จิตวิญญาณเจตจ านงของพวกเค้าและ Mr.Walt Disney                  

ยังมีชีวิต คงอยู่ ตลอดกาล...

มื้อกลางวนั 
ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ 

ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย 



ช่วงเย็นหลังจากสนุกสนามแบบเต็มอิ่มกับ Tokyo Disney Land 
เราขอให้เวลาอิสระแก่ท่านในการเลือกรับประทานอาหารตาม

อัธยาศัยด้วยการมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 3,000 เยน
และจากน้ันเราขอน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก
NIKKO DAIBA 

HOTEL
หรือเทียบเท่า



วันท่ีสีข่องการเดนิทาง เช้า บริการทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 4

FUJI
ภูเขาไฟฟูจิน้ีเป็นภูเขาท่ีสูงที่สุดในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น
เรียกภูเขาไฟฟูจิว่า ฟูจิซัง (Fujisan) มีความสูงราว 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต) วัดจากเส้นรอบวงของ
ภูเขาไฟฟูจิไดป้ระมาณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณ

จังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ                           
บริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิมีสวนสาธารณะ                  
มีสถานที่ว่ายน้ า อาบน้ า มีทะเลสาบกว้างใหญ่                   

และทัศนียภาพที่งดงาม

กลางวัน บริการท่านรบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Yokan



GOTEMBA PREMIUM OUTLET
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปที่ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว
ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน 
และ ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
จะต่่ากว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับช่าระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express และDiners นอกจากนี้ร้านค้ายังมี
บริการ Tax Refund ส่าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย



ที่พัก

หรือเทียบเท่า

ค่ า : บริการอาหาร
ท่านภายในภัตตาคาร

ของโรงแรม

หากเหน่ือยล้ามาท้ังวัน เราขอเชิญท่าน             
สู่ที่พักที่จะท าให้ท่านผ่อนคลายด้วยห้องพัก
ระดับมาตราฐานของลีลาวดีที่มาพร้อมกับ
ออนเซ็นที่บรรเทาความเมื่อยล้าของท่าน

FUJI MARIOTT 

HOTEL



น าท่านเดินทางสู่นาโกย่าด้วยรถไฟชินคันเซ็น

มื้อเที่ยง บริการอาหารท่านด้วย

เมนู “SHABU”
เมนูขึ้นชื่อของแดนอาทติย์อทุัย

ปราสาทนาโกยา่ เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่า                 
ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612                
ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959                      
เพิ่มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ่งของ
มากมาย พื้นที่บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเต็น” 
ซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของปราสาทและใช้ต้อนรับแขกใน
สมัยก่อนได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2013  เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม

วันที่ห้าของการเดินทาง
มื้อเช้า : บริการอาหารเช้าภายในโรงแรม

DAY 5



มื้อค ่ำ บรกิารอาหารทา่นด้วย เนื้อ KOBE

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า

ที่พัก โรงแรม GRANVIA OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า



ให้เวลาอิสระแก่ท่านได้ช็อปปิ้ง
ตามอัธยาศัย ณ ศูนย์กลางการ
ช้อปปิ้งที่ใหญ่ท่ีสุดของโอซาก้า  

มื้อเที่ยง : อิสระแก่ท่านในการเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง 
มื้อเช้า : บริการอาหารเช้าภายในโรงแรม DAY 6



...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

17.30น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 673

22.00น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ” ด้วยภาพความทรงจ า

อันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทาง

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

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
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 ตามที่ก าหนด 
**หากมจี านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ 
- สมาชิกบัตรหลัก  ลดทา่นละ 2,000 บาท 
- สมาชิกบัตรเสรมิ  ลดทา่นละ 1,000 บาท

อัตราคา่บริการ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง
ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

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

ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


