LEELA JAPAN
HOKKAIDO-HAKODATE PREMIUM
ท่านสามารถกาหนดการออกเดินทางเองได้ทุกวัน

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”
21.00 น.

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่
บริษัทลีลาวดี – ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.55 น.

ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 670 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง และเวลาท้องถิ่นต่างจาก
เวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง ... ของการเดินทาง

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โนะโบะริเบะทสึ
ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายน้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการ
ทับถมของแร่กามะถันในบริเวณนี้และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น ขนาดใหญ่ที่ได้รับความ
นิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์

หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ
ในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรง
ละคร วั ด ร้ า นค้ า หมู่ บ้ า นนิ น จา หมู่ บ้ า นซามู ไ ร และอื่ น ๆอี ก
มากมาย โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจะสามารถสั ม ผั ส บรรยากาศได้
เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคน
แต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการ
แสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Nabe Seafood

----------------------------------------------------

นาท่านเทีย่ วชม Jigokudani

น าท่ า นสู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ น่ า สนใจ นั่ น ก็ คื อ
Noboribetsu Jigokudani หรือ Hell Valley ซึ่งตั้งอยู่ใน Shikotsu –
Toya National Park โดยชื่อ Jigokudani นี้มาจากชื่อของภูเขาไฟ ซึ่ง
เป็นภูเขาไฟที่มีความสาคัญ กับเมือ งนี้มาก เนื่อ งจากภูเขาไฟแห่งนี้เป็ น
แหล่งกาเนิดธารน้าร้อนที่ไหลไปทั่วเมือง Noboribetsu จนทาให้เมืองนี้มี
สถานที่สาหรับแช่ออนเซ็นเป็นจานวนมาก

ค่า

บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 3

เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ภูเขาฮาโกดาเตะเป็นเกาะที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในยุคอดีต เมื่อ
เวลาผ่ านไป ดอนทรายได้ก่อตั วขึ้นระหว่างเกาะและคาบสมุทร เมื่อราว ๆ
3,000 ปีก่อน เกิดการก่อตัวของแผ่นดินในลักษณะพิเศษที่เรียกว่าสันดอน
เชื่อมเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนแคบ ๆ อยู่ตรงกลาง และพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่
ในปัจจุบันตั้งอยู่บนดอนทรายนี้นี่เอง
กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร
บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารญี่ปุ่น

จากนั้ น น าท่ า นสู่ ป้ อ มโกะเรี ย วคะคุ (Goryokaku) แหล่ ง
ท่องเที่ยวจุดสาคัญของการเที่ยวฮอกไกโด ณ เมืองฮาโกดาเตะ ชม
ความสวยงาม สัมผัสประวัติศาสตร์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แปลก
ตาของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก

นาท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้า (Red Brick Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่
เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขาย
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สาหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการ
ล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก
HAKODATE TAKUB OKUTEI
หรือเทียบเท่า

DAY 4

เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจาทุกวัน
ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจาหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลมอน และหอยเม่นทะเล
พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi (ข้าว
เสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลมอน)
กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร ด้วยข้าวหน้าปลาดิบ ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ
---------------------------------------------------โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะ
อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษโดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ใกล้กัน
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับ
ภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก จากนั้นนาท่านเดินทางโดย “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขาไฟ

USUZAN ROPEWAY

จากนั้นนาท่านกลับสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็น
เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการ
พัฒนาฮอกไกโด ทาให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลาง
การบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบ
แบบอเมริกาเหนือ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือ
ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่
รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็น
พิเศษด้วยบุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง เจงกิสข่าน

ที่พัก

JR TOWER HOTEL
หรือเทียบเท่า

DAY 5

เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโอตารุ เ มื อ ง ท่ า ที่
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ
ยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติค คือ คลองโอตารุ
คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางลาเลียงสินค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามี
ความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็นสถานที่ๆ มีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็น
ฉากในซีรีส์และละครมามากมาย อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญของเมืองอีก
ด้วย เมืองโอตารุยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทาเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์
รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
บ้านไม้ทรงยุโรปเป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น
ภายในอาคารมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่นามา
จากยุโรปในรูปทรงหลากหลายประเมินค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลง
เมโลดี้อันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้าโบราณทีเ่ หลือ
เพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้
และพ่นไอน้าออกมาเพื่อบอกเวลา

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูซชู ิอาหารชื่อดัง
แห่งเมืองโอตารุ (สาหรับท่านที่ไม่ทานซูชิหรือปลาดิบขอความ
กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)

นาท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม คุณภาพเยี่ยม อัน
เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาให้มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแลตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่า
ได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่ว
ทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์
การผลิ ต ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม แบบจ าลองโรงงาน ท่ า นจะได้ ช มขั้ น ตอน
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

SUSUKINO STREET
นาท่านสู่ สุสุ คิโ นะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิต ชี วาที่สุดของ
เมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง
ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ
รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้ง
ยังมี ร้านรวงที่ข ายราเม็ง มากมาย จนได้รั บ การขนานนามว่า “ราเมง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี
ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโ คจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้า
มากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ
เช่ น ร้ า นสิ น ค้ า 98 เยนร้ า นรองเท้ า และกระเป๋ า ราคาถู ก ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ ก
หลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องสาอาง
ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้าน
ขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านเซตขาปูยกั ษ์
เสิร์ฟแบบพิถีพิถันแบบ เซตไคเซกิ

ที่พัก

ANA CROWNE PLAZA CHITOSE
หรือเทียบเท่า

DAY 6

เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน New

Chitose Airport

10.23 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671
16.00 น.

เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศ
ยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจาอันแสนวิเศษ
ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้วลด

อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง
2 ท่าน
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
(ราคาต่อท่าน)

(ราคาต่อท่าน)

(ราคาต่อท่าน)

(ราคาต่อท่าน)

199,800.198,800.197,800.196,800.18,500.25,000.-

142,800.141,800.140,800.139,800.18,500.25,000.-

119,800.118,800.117,800.116,800.18,500.25,000.-

105,800.104,800.103,800.102,800.18,500.25,000.-

**อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง ตามที่กาหนด
**หากมีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามกาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเพิม่ ค่าบริการ

**อัตราค่าบริการสาหรับสมาชิก
- สมาชิกบัตรหลัก ลดท่านละ 2,000 บาท
- สมาชิกบัตรเสริม ลดท่านละ 1,000 บาท

อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วเดี่ยว) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว (กรณีเดินทาง 2 -6 ท่านเป็นรถตู้ 9 ที่นั่ง /กรณี 6 -8 ท่าน เป็นรถไมโครบัส 18 ที่นั่ง )
•ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าทาหนังสือเดินทาง
•ค่านาหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน
“การจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
- ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.leelawadee.holiday
- ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรั บบริการ
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่นา่ รัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรื อพยายามสร้ างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ อง
กราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลกู ค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่าน
อื่น

•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์ อื่นทดแทน
หากท่านต้ องการ
•ในกรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จา่ ย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
•ในกรณีที่ทา่ นขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ ได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบิน
เท่านัน้ เว้ นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋

• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซา่ แล้ ว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรื อมีความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
• สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื ้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุ ณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ
การออกเดินทางของทัวร์ นนๆ
ั ้ หากท่านผู้เดินทางซื ้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์ นัน้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
• บริ ษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออก
เดินทาง บริ ษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหา
การจราจร ฯลฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุลา่ ช้ าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริ ษัทฯ บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับ คณะทัวร์ หรื อไม่ก็ได้ ตาม
อัธยาศัย
• ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้ เอง ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ ดีที่สดุ ภายใต้ ลกั ษณะตาแหน่งที่นงั่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้ มา
• บริ ษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีที่ได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึง่ ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ท่านได้ เดินทางไป
• เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรั บในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น

