
LEELA JAPAN 
HOKKAIDO PREMIUM

วันที่ 9-14 / 16-21 พฤษภาคม 2562

6-11 / 20-25 ถุนายน 2562

14-19 / 19-24 / 25-30 กรกฎาคม 2562

7-12 / 15-20 สิงหาคม 2562



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 



หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ
ในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรง
ละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีก
มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้
เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคน
แต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการ
แสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายน ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการ  
ทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี้และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น ขนาดใหญ่ที่ได้รับความ
นิยมไปทั่วเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่โนะโบะรเิบะทสึ
DAY 2



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

กลางวนั บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการทา่นด้วย Nabe Seafood

น าท่านเทีย่วชม Jigokudani
น าท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ นั่นก็คือ

Noboribetsu Jigokudani หรือ Hell Valley ซึ่งตั้งอยู่ใน Shikotsu –
Toya National Park โดยชื่อ Jigokudani นี้มาจากชื่อของภูเขาไฟ ซึ่ง
เป็นภูเขาไฟที่มีความส าคัญกับเมืองนี้มาก เนื่องจากภูเขาไฟแห่งนี้เป็น
แหล่งก าเนิดธารน้ าร้อนที่ไหลไปทั่วเมือง Noboribetsu จนท าให้เมืองนี้มี
สถานที่ส าหรับแช่ออนเซ็นเป็นจ านวนมาก



ค่ า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า



ภูเขาฮาโกดาเตะเป็นเกาะที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟในยุคอดีต เมื่อ
เวลาผ่านไป ดอนทรายได้ก่อตัวขึ้นระหว่างเกาะและคาบสมุทร เมื่อราว ๆ 
3,000 ปีก่อน เกิดการก่อตัวของแผ่นดินในลักษณะพิเศษที่เรียกว่าสันดอน
เชื่อมเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนแคบ ๆ อยู่ตรงกลาง และพื้นที่ของชุมชนส่วนใหญ่
ในปัจจุบันตั้งอยู่บนดอนทรายน้ีนี่เอง

เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 3
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่านด้วยเซต
เมนูอาหารญี่ปุ่น

จากนั้นน าท่านสู่ ป้อมโกะเรียวคะคุ (Goryokaku) แหล่ง
ท่องเท่ียวจุดส าคัญของการเท่ียวฮอกไกโด ณ เมืองฮาโกดาเตะ ชม
ความสวยงาม สัมผัสประวัติศาสตร์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แปลก
ตาของป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก



น าท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ า (Red Brick Warehouses) ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่
เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขาย
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการ
ล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย



ที่พัก 
HAKODATE TAKUB OKUTEI

หรือเทยีบเทา่ 

บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 4 น าท่านสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ าทุกวัน 
ตั้งแต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลา      แซลมอน และหอยเม่น
ทะเล พร้อมทั้งผลไม้ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคือ Uni-Ikura Domburi
(ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลมอน)
กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคารอาหาร  ด้วยข้าวหน้าปลาดิบ ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ 



----------------------------------------------------
โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 นับเป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะ
อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษโดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ใกล้กัน
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะสีแดงตัดกับ
ภูเขาไฟอุสุเป็นฉาก จากนั้นน าท่านเดินทางโดย “กระเชา้ไฟฟ้า” สู่ยอดภูเขาไฟ

USUZAN ROPEWAY

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็น
พิเศษด้วยบุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง เจงกิสข่าน

จากน้ันน าท่านกลับสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็น
เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นท่ีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการ
พัฒนาฮอกไกโด ท าให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลาง
การบริหารภูมิภาค เป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบ
แบบอเมริกาเหนือ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือ
ช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่
รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์



ที่พัก 

JR TOWER HOTEL
หรือเทยีบเทา่ 



เช้า บริการอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่ าน เดิ นทางสู่  เ มือง โอตารุ เ มื อ งท่ า ที่
เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และ 
ยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสนโรแมนติก คือ คลองโอตารุ 
คลองที่ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า จากท่าเรือไปยังโกดังสินค้ามี
ความยาวประมาณ 1,140 เมตร เป็นสถานที่ๆ มีทัศนียภาพงดงามได้ถูกใช้เป็น
ฉากในซีรีย์และละครมามากมาย  อีกทั้งยังเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองอีก
ด้วย เมืองโอตารุยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์
รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ 

DAY 5

น าท่านชม พิพิธภัณฑก์ลอ่งดนตรี
บ้านไม้ทรงยุโรปเป็นสถานท่ีเก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ภายในอาคารมีหีบเพลงมากมาย ด้านบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่น ามา
จากยุโรปในรูปทรงหลากหลายประเมินค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลง
เมโลด้ีอันไพเราะ บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี นาฬิกาไอน้ าโบราณทีเ่หลือ
เพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้
และพ่นไอน้ าออกมาเพื่อบอกเวลา



น าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม คุณภาพเยี่ยม อัน
เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อคโกแลตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่า
ได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่ว
ทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์
การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะ ได้ชมขั้นตอน 
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

กลางวัน บริการท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูซชูิอาหารชื่อดัง
แห่งเมืองโอตารุ (ส าหรับท่านท่ีไมท่านซูชิหรือปลาดิบขอความ
กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า)



น าท่านสู่ สุสุคิโนะ นับเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของ
เมืองซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง 
ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ 
รวมกันมากกว่า 4,500 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้ง
ยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร

SUSUKINO STREET 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่ กว่า 130 ปี 
ของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้า
มากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อย่างจุใจอาทิ 
เช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มี ให้ เลือก
หลากหลายแบบที่เริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่องส าอาง 
ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้าน
ขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ



ที่พัก

ANA CROWNE PLAZA CHITOSE
หรือเทียบเทา่

ค่ า         บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านเซตขาปูยกัษ์ เสิร์ฟ
แบบพิถีพิถันแบบ เซตไคเซก ิ



10.23 น.    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671

16.00 น.    เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศ 
ยานสนามบินสุวรรณภูม ิด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ 
ลีลาวด ีฮอลเิดย์

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบิน New Chitose Airport
เช้า บริการอาหารทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 6



ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชกิบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไมม่เีตียงเสริม)
พกัเดี่ยวเพิ่ม
มีตัว๋แล้ว เฉพาะตัว๋อินเตอร์ (ผู้ใหญ่)ลด
เดินทางชั้นบิสิเนสคลาส เพิ่มท่านละ (ราคาโดยประมาณ)

89,900.-

85,900.-

84,900.-

83,900.-

18,000.-

19,000.-

56,290.-

87,900.-

83,900.-

82,900.-

81,900.-

18,000.-

19,000.-

56,290.-

88,900.-

84,900.-

83,900.-

82,900.-

18,000.-

19,000.-

56,290.-

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พกัเด่ียวเพิม่ (ได้รับคะแนนเพิม่)
มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) 

879

839

829

819

180

689

879

839

829

819

180

689

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ปป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

- ** กรณีออกเดินทาง ไม่ถึง 10-14 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิ เพ่ิมค่าบรกิารท่านละ 10,000 บาท



อัตรานีร้วม

•คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบตุามรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่
•คา่โรงแรมที่พกั ตามระบใุนโปรแกรม(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง)
•คา่รถรับสง่ระหว่างน าเท่ียว, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ
•คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีได้ระบใุนรายการ, คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
•มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•คา่ประกนัอบุตัิเหตตุลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตใุนวงเงิน   
500,000 บาท

อัตรานีป้ม่รวม
•คา่ท าหนงัสือเดินทาง
•คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น )

•คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์ ฯลฯ
•คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%



เง่ือนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด ดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ช่ือบญัชี บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนปขในการรับบริการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจ
ไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้อง
กราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางทา่น
อ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทน
หากทา่นต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบิน
เทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่การท่ีท่านถกูปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง
, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถงึการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้ เดินทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 
เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ หากท่านผู้ เดินทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดงักล่าว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วนั หากท่านเหน็วา่รายการท่องเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่
จะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลกิการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่น้อยกวา่ 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุ
งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถงึความ
ปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของ
สถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบัปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี
ท่องเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะ
ทวัร์หรือไม่ก็ได้ตามอธัยาศยั

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลอืกต าแหน่งท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่าน
และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถีชีวิต
ตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนปขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


