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วันแรกของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) 
สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพ้ืนประเทศไทย 
มุ่งตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C สนามบินสุวรรณภูมิ
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี-ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร

ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG670 

20.00 น. 

23.45 น. 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น 

1
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โนโบริเบทสึ
น าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เป็นภาษาท้องถิ่น
ซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ มีความหมายคือ
สายน ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ก่อนน าท่านเดินทางสู่
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจนั่นก็คือ หุบเขาจิโกะ
คุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก ซึ่ง
บริเวณแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของ ภูเขาฮิโยริ จึงเห็นการ
พวยพุ่งของก๊าซสีเหลืองอมเทาและยังถือเป็นแหล่งก าเนิด
ของน้ าแร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ด้วยเมนู

นาเบะซีฟู้ด



ทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมที่เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ
เป็นทะเลสาบที่มีความพิเศษโดยในช่วงฤดูหนาว น้ าจะไม่
แข็งตัว ในหน้าร้อนอากาศจะเย็นสบาย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เหมาะส าหรับ
เดินเล่น ปั่นจักรยานหรือล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงาม

ทะเลสาบโทยะ



น าท่านขึ้นกระเช้าไปเที่ยวชม “ภูเขาไฟโชวะ”
หรือที่เรียกกันว่า โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็ก
ที่ เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี 1944 ซึ่งนับเป็ปรากฎ
การณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ โดยมี ภูเขาไฟอุสุ ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กันอิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะที่มีลักษณะ
สีแดงตัดกับพื้นหิมะสีขาวสะอาดตาและภูเขาไฟอุสุ
เป็นฉากหลัง

ภูเขาไฟโชวะ



• โรงแรม
The Lake View Toya
Nonokaze Resort

หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

บริการท่านด้วยเซต เมนไูคเซกิ

ที่พัก



3
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทาง
ตอนใต้ของเกาะมีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮา
โกดาเตะและอาหารทะเลที่สดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มี
ท่าเรือส าหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุค
แยกประเทศซึ่งเมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก

เมืองฮาโกดาเตะ 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ 
(Goryokaku) แหล่งท่องเที่ยวจุดส าคัญของการเที่ยวฮอกไกโด 
ณ เมืองฮาโกดาเตะหรือเรียกอีกอย่างว่า ป้อมดาวห้าแฉก
สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะ
จากการคุกคามจักรวรรดินิยม ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐาน
ของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้ส าเร็จราชการ และ
กองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้
กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ให้ท่านชมความสวยงาม 
สัมผัสประวัติศาสตร์และชื่นชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตาของป้อม
ปราการรูปดาวห้าแฉก

ป้อมโกเรียวคาคุ 

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ด้วยเมนู เซตอาหารญ่ีปุ่น



จากนั้นน าท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ า (Red Brick Warehouses) ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายใน
ปลายสมัยเอโดะตั้งอยู่ริมแม่น้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแฟชั่นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และ
ร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพ่ือชมวิวทิวทัศน์ของ
อ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย

โกดังอิฐแดงริมน้ า 



น าท่านและครอบครัวเดินทางไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าที่ 
ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) ที่มีความสูง
ถึง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลาย
คาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดา เตะในวันที่
ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

ภูเขาฮาโกดาเตะ 



• โรงแรม ที่พัก

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หรือเทียบเท่า

LA VISTA HAKODATE 
HOTEL



น าท่านเที่ยวชมตลาดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยผู้คนเพราะเป็น
ศูนย์รวมสินค้าท้องถิ่นมากมาย จนได้รับฉายาเป็น “ครัวของเซนได” 
มีสินค้าท่องถิ่นมากมาย เช่น ปลาท้องถิ่นต่างๆ, สินค้าจากทะเลตาม
ฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผักผลไม้ท้องถิ่นแบบปลอดสารพิษ , 
ดอกไม้ตามฤดูกาล และเครื่องปรุงรสต่างๆ ภายในมีการจัดระเบียบ
ร้านค้าและการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ตลาดอะไซชิ
44



• เมืองโจซงัเค(ย่านเมืองโจซงัเค)
เมืองโจซังเค (Jozankei Onsen) เมืองน้ าพุร้อน
เล็กๆ ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ
ระหว่างหน้าผาสูงกับแม่น้ าโทโยฮิระ ถูกค้นพบเมื่อปี 
1866 ภายในเมืองมีโรงแรมเรียวกังกว่า 12 แห่ง 
ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆมากมายน าท่านและ
ครอบครัวชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ ย่านเมืองโจซังเค
เป็นสถานที่ที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงดงามมากคนญี่ปุ่น
นิยมไปเดินเขาเพื่อชมใบไม้แดงและเป็นแหล่งน้ าพุ
ร้อนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองซัปโปโรมากที่สุด...

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เมืองโจซังเค

บริการอาหารกลางวัน แบบ เซตอาหารญี่ปุ่น ณ ภัตตาคาร



• ซปัโปโรน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo)
เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโดและมีพื้นที่
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัย
เริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโดท าให้ซัปโปโร
ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค
เป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบ
แบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลก
ในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์
ฤดูหนาว และ เป็นเมืองที่รู้จักกันดี ในการจัด
เทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์

เมืองซัปโปโร



มื้อเย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านเป็นพิเศษด้วย
โดยการน า ส่วนต่าง ๆ ย่างบนเตาไฟพร้อมเครื่องเคียงผักสกเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต ารับ
ให้ท่านได้ลิ้มลอง

เนื้อย่างสไตล์เจงกีสข่าน

เนื้อย่างสไตล์เจงกีสข่าน

เนื้อแกะ



• โรงแรม

ที่พัก
SAPPORO VIEW HOTEL

หรือเทียบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 



• โอตารุ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองใน
ฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
และยังเป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสุดแสน
โรแมนติกคือ คลองโอตารุ เป็นสถานที่ๆมีทัศนียภาพ
งดงามได้ถูกใช้เป็นฉากในซรีียแ์ละละครมามากมายอีกด้วย

5 เมืองโอตารุ 

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู ซูชิ



• พิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี

น าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี (Music Box museum) พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ประกอบไปด้วยอาคารหลายๆอาคาร
กระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของ ถนนซาไกมาจิ ซึ่งอาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรีที่มี
มากมายหลากหลายแบบซึ่งจะสามารถเลือกกล่องมาใส่ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 



• โรงงานช็อกแล็ตอิชิยะ 

จากนั้นไม่พลาดกับการเยี่ยมชม “โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ”
สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ โคนม
คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้ง เกาะอันเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให้มี
รสชาติดี เยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO
ขนมสอดไส้ช็อกโกแล็ตขาว ที่ เป็นที่นิยมทั่วทั้งประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย ...
ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่
ยุคแรกเริ่มแบบจ าลอง โรงงาน ท่ านจะ ได้ชมขั้นตอน
กระบวนการ การผลิตและสามารถเลือกชมและเลือกซื้อ
สินค้าได้อย่างจุใจ

โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ



• MITSUI OUTLET

น าท่านเข้าสูย่่านชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet ศูนย์รวมแฟชั่นที่ทันสมัย
เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกพร้อมด้วยสินค้า
ส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์
กีฬาและสินค้าทั่วไปนอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาด
ใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ง
เป็นพื้นทีท่ี่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย



• ANA CROWNE PLAZA HOTEL

ที่พัก
ANA CROWNE PLAZA

HOTEL

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
หรือเทียบเท่า

ด้วยเมนู ขาปูยักษ์แบบไคเซกิ



6

10.00 เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG671

15.50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ก่อนน าท่านเดินทางสู่สนามบิน



ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม

ผูใ้หญ่ 89,900.- 87,900.- 88,900.-

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 86,900.- 84,900.- 85,900.-

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 85,900.- 83,900.- 84,900.-

เด็กอายุต า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 84,900.- 82,900.- 83,900.-

พกัเดีย่วเพิม่ 17,000.- 17,000.- 17,000.-

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 26,000.- 26,000.- 26,000.-

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ช าระเพิม่ ท่านละ 45,310.- 45,310.- 45,310.-

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม

ผูใ้หญ่

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่)

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมาณ)

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่)

879

849

839

829

170

619

453

879

849

839

829

170

619

453

อตัราค่าบริการ

หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ท่านข้ึนไป •ในกรณีออกเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน เพิม่ราคา ท่านละ 8,000 บาท **



อตัราค่าบริการนี้ รวม

1.ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ

พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง

2.ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั

3.ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

4.ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง

5.ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เปนนต้น

2.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

3.ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง

4.ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบนิเรียกเกนบเพ่ิมอกี



เงือ่นไขการช าระเงิน

• “การจอง” กรณุาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

• “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

ช ำระยอดมดัจ  ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต์

www.leelawadee.holiday

- ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกดั

- ช ำระโดยเงินสด

- ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ  ำกดั ธนำคำร กสิกรไทย

บญัชีกระแสรำยวนั เลขที่ 639-1-00265-5

http://www.leelawadee.holiday/


หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเปนนที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา 

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว

4.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขนน (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขนน ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

5.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดนกทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดนกเลนกอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

6.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปนนพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

7.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

8.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

9.ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย

โดยหากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ

10.ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่น

วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋

11.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน



13.ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย

กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว

แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น

14.บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหนนว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตาม

ความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเปนนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปนนกรณีพิเศษ

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนนยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิ

เหตุจ าเปนนหรือสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อบุัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ

15.สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตาม

ที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณทีี่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทาง

ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาท

จากตัวนักท่องเที่ยวเอง

17.ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปนนส่วนลดเปนนตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะ

ร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กนได้ตามอธัยาศัย

18.ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเปนนไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ

จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

19บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ

และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมีค่าในกรณีสญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดินทาง

21.เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้


