
LEELA IMPRESSIVE AUTUMN SENDAI - TOKYO
ก ำหนดกำรเดินทำง 27 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน, 29 ตุลำคม – 3 พฤศจิกำยน 

3-8, 10-15, 12-17, 17-22 พฤศจิกำยน 2563



21.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย ์เรียนเชิญทำ่นและครอบครวั ณ จุดนัดพบ ประตูทำงเข้ำ 2
เคำน์เตอร ์C สนำมบินสุวรรณภูมิ พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี-ดูแลควำม
พร้อมด้ำนเอกสำร

24.00 น. น ำท่ำนและครอบครวัทะยำนสู่ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย สำยกำรบินไทยเที่ยวบิน 
TG626 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบรษิัท ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่
จำกสำยกำรบนิ

07.40 น. ท่ำนและครอบครวัเดินทำงถงึ สนำมบินเซ็นได....
หลังจำกผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรแล้ว



น ำท่ำนและครอบครัวเดินทำงสู่ กินซันออนเซ็น 
หมู่บ้ำนออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออำคำรบ้ำนเรือน
ดั้งเดิมชวนให้คิดถึง อบอวลไปด้วยบรรยำกำศ
สไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ว่ำกันว่ำตั้งชื่อ
หมู่บ้ำนนี้มำจำก “โนเบซำวะกินซัง” เหมืองเงินขนำด
ใหญ่อันเจริญรุ่งเรืองในสมัยก่อน บรรยำกำศ
ของหมู่บ้ำนที่เรียงรำยไปด้วยเรียวกังไม้เลียบแม่น้ ำ
ยังคงมีให้เห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี้

เช้ำ อิสระอำหำรเช้ำ เพื่อไม่เป็นรบกวน
เวลำอนัมีคำ่ของท่ำนและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครัว ล่องเรือบน
แม่น้ ำโมกำมิ เพลิดเพลินไปกับวิว
ทิวทัศน์สองข้ำงทำงที่หำชมที่ไหน
ไม่ ได้   ท่ ำมกลำงธรรมชำติที่
สวยงำม รับฟังบทเพลงจำก
ชำวเรือ และล่องลอยไปอย่ำงช้ำๆ 
อย่ำงกับหลุดเข้ำไปในดินแดนแห่ง
ควำมฝัน

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั 
เพื่อไม่เปน็กำรรบกวนเวลำ
อันมีค่ำของทำ่นและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครัว เดินทำงสู่ วัดริชชะกุจิ 
ตั้ งอยู่บน เขำ โฮจุซัง เป็นวัดศักดิ์ สิทธิ์ แล ะมี
ชื่อเสียงที่สุดในภูมิภำคโทโฮขุ สร้ำงขึ้นในยุคเฮ
อัน (ปี ค.ศ. 860) โดยหลวงพ่อจิดำคุ ไดชิ 
นักบวชในศำสนำพุทธนิกำยเทนได ในอดีตบริเวณ
นี้เป็นศูนย์กลำงของพุทธศำสนำที่รุ่งเรืองมำก
ของภูมิภำคโทโฮขุ มีกำรสร้ำงวัดและศำสนสถำน
บนเขำมำกมำย แต่เมื่อเกิดสงครำมหลำยครั้งจึง
ท ำให้เหลือเฉพำะเท่ำที่ เห็น และถูกอนุรักษ์ให้คง
สภำพใกล้ เคียงกับอดีตมำกที่สุด จำกวัดนี้
สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชำติรอบๆเขำ
สวยงำมมำก ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำ เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำ

อันมีค่ำของทำ่นและครอบครวั



รับรองท่ำนและครอบครวั
ด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ
** ค่ ำคืนนี้ให้ท่ำนได้พกัผ่อนกับกำรแชน่้ ำแรจ่ำก
ธรรมชำติ “แช่ออนเซ็น” กิจกรรมอีกหนึ่ง
อย่ำงที่เมื่อมำญีปุ่่นต้องไม่พลำด กำรแช่
ออนเซ็นจะชว่ยให้ผวิพรรณดียิง่ขึน้ **



น ำท่ำนและครบครวัเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนสุนัขจิ้งจอกซำโอะ ถือ
เป็นสวนสตัวท์ี่หำยำกของโลกแห่งหนึ่ง เพรำะเลื้ยงสุนัข
จิ้งจอกมำกกวำ่ 100 ตัวแบบปล่อยตำมธรรมชำติในพืน้ที่
ธรรมชำติที่สมบูรณ ์ท ำให้คุณสำมำรถเห็นพฤติกรรมของ
กำรใช้ชีวติของสุนัขจิ้งจอกได้ตำมจรงิโดยไม่ผ่ำนซีก่รง

ในประเทศญี่ปุน่ สุนัขจิ้งจอกเป็น
สัตว์ที่ส ำคัญชนิดหนึ่ง ชำวบ้ำนมี
ควำมเชือ่วำ่สุนัขจิ้งจอกมี
วิญญำณของเทพอนิำริโอคำมอิยู่ 
ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมอุดมสมบูรณ์
ของกำรเกษตร

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ สวนผลไม้ ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำร
เก็บผลไม้สดๆ ( เดือนตุลำคม-พฤศจกิำยน คือฤดูกำลแห่งแอปเปิล้ )  
จำกต้นและอิม่อรอ่ยอย่ำงเต็มที่กับผลไม้ลกูใหญ ่ๆ ที่ปลูกด้วยวธิี
ธรรมชำติ ไม่มีสำรเคมี

น ำท่ำนและครอบครวัชม ทะเลสำบโกชิคินุมะ หรือ 
บึงน้ ำ 5 สี บึงน้ ำห้ำสีที่เกิดจำกกำรระเบดิของภูเขำไฟใน
อดีต เมื่อแร่ธำตุท ำปฏิกริิยำกับสภำพแวดล้อมรอบด้ำน
ท ำให้มองเห็นน้ ำในทะเลสำบเปน็สีต่ำง ๆ ตั้งแต่สีฟ้ำ น้ ำ
เงินเข้ม เขียว เหลืองไปจนถึงแดง ชมควำมงดงำมที่
ธรรมชำติสรำ้งขึ้นไวอ้ย่ำงลงตัว

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน 
เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำอันมีค่ำของท่ำนและครอบครัว



น ำท่ำนและครอบครวัเดินชม ปรำสำทสึรุงะ ถูกสร้ำงขึ้นในป ี
1384 มีกำรเปลี่ยนผูป้กครองมำหลำยครั้งในชว่งที่ยงัเป็น
ภูมิภำคอำอซิุ และถูกท ำลำยลงหลังจำกเกดิสงครำมโบชิน ต่อมำ
ปรำสำทได้ถูกฟืน้ฟูขึน้มำใหม่ดว้ยคอนกรตีในป ี1960 เสร็จ
สมบูรณ์ในปี 2011 หลังคำเดิมซึ่งเปน็สีเทำกลับกลำยเปน็สีแดง 
เป็นเอกลักษณไ์มซ่้ ำกบัปรำสำทแห่งอืน่ในญี่ปุน่ ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ชมภำยในปรำสำทและขึน้ไปยังชั้นบนสุดเพือ่ชมววิของเมอืงเบื้อง
ล่ำง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวตัิศำสตรข์องปรำสำท และ
วิถีชีวติของเหล่ำซำมูไรในยุคกอ่น

TSURUGA CASTLE

ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำ... 
เพื่อไม่เปน็กำรรบกวนเวลำอนัมคี่ำของทำ่นและครอบครวั



รับรองทำ่นและครอบครวั
ด้วยที่พกัสุดพเิศษ

หรือเทียบเทำ่
** ค่ ำคืนนี้ให้ท่ำนได้พกัผ่อนกับกำรแชน่้ ำแรจ่ำกธรรมชำติ 
“แช่ออนเซ็น” กิจกรรมอีกหนึ่งอย่ำงที่เมื่อมำญีปุ่่นต้องไม่

พลำดกำรแชอ่อนเซ็นจะชว่ยให้ผิวพรรณดียิ่งขึน้ **



รับรองทำ่นและครอบครวั
ด้วยที่พกัสุดพเิศษ

หรือเทียบเทำ่
** ค่ ำคืนนี้ให้ท่ำนได้พกัผ่อนกับกำรแชน่้ ำแรจ่ำกธรรมชำติ 
“แช่ออนเซน” กิจกรรมอีกหนึ่งอย่ำงที่เมื่อมำญีปุ่่นต้องไม่
พลำดกำรแช่ออนเซน จะช่วยให้ผวิพรรณดี ยิ่งขึ้น **



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนโออจุิจคุุ  ตั้งอยู่ที่
เมืองไอซวึะกำมตัซึ บ้ำนเรือนถกูมุงดว้ยหลังคำทรงหญำ้
แฝกแบบโบรำณ เรียงรำยกันสองฝัง่รวมกวำ่ 50 หลัง ใน
อดีตเคยเป็นเมืองส ำคัญยุคเอโดะ แต่ในปัจจุบันบ้ำนบำงหลัง
ได้รับกำรดัดแปลง เป็นร้ำนขำยของที่ระลึก หรือ ภัตตำคำร 
จุดชมววิของหมู่บำ้นโออจุิจคุุ  ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปชมได้ 
ชมวิวสวยๆในฤดใูบไม้เปลี่ยนสีบนมุมสูงของหมูบ่้ำนที่ถูก
ล้อมรอบด้วยภูเขำ มองได้ไกลจนสุดลูกหูลกูตำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

หลังจำกนั้นน ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ เมืองนิกโก้ 
เมืองมรดกโลก (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ ศำลเจ้ำโทโชก ุนับเป็นศำล
เจ้ำที่เปรียบเสมือนแลนด์มำรก์ส ำคัญของเมืองนิกโก้ เรียก
ได้ว่ำใครที่มำเมืองนกิโกแ้ล้วถ้ำไมม่ำศำลเจ้ำโทโชกุเหมือนมำ
ไม่ถึงเลยทีเดียว เนื่องจำกศำลเจ้ำแห่งนี้นั้นถูกสรำ้งขึน้เพื่อ
อุทิศให้กับเทพแห่งแสงสวำ่ง อีกทั้งยังเป็นทีพ่ ำนกัอำศยัที่
สุดท้ำยของ โชกุน Tokugawa Ieyasu

จำกนั้นน ำท่ำนและครอบครวัชม ศำลเจ้ำฟุตะระซัง อยู่ใกล้กับ
ศำลเจ้ำโทโชก ุก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 782 สร้ำงขึ้นเพือ่อทุิศแด่เทพ
อันศักดิ์สิทธิ์ของภูเขำทั้งสำมแห่งเมืองนิกโก้ คือ ภูเขำนัน
ตำอิ ภูเขำเนียวโฮะ และภูเขำทะโระ

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั เพื่อไม่เป็นกำรรบกวน
เวลำอนัมีคำ่ของท่ำนครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครวัชม สวนนิกโกะ ฮำนำอิจมิ่อนเมะ เป็น
สวนดอกไม้ทีใ่หญท่ี่สุดในภำคเหนือของญีปุ่่น แล้วยังเป็น
สถำนที่เด็ดสตรอเบอรร์ี่ยกัษ์เป็นสวรรคท์ี่เต็มไปดว้ยดอกบี
โกเนียบำนสะพรัง่ ซึ่งหำกนักท่องเที่ยวท่ำนใดไม่ทันมำ
ฤดูกำลสตรอเบอรร์ี่ ก็ยังสำมำรถมำชื่นชมดอกบีโกเนีย และ
ดอกไม้พันธุ์อืน่ ๆ ที่มีหลำกหลำยสีกวำ่ 8,000 กระถำง

ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำ เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำอนัมีค่ำของท่ำนและครอบครวั



รับรองทำ่นและครอบครวั
ด้วยที่พกัสุดพเิศษ

หรือเทียบเทำ่
** ค่ ำคืนนี้ให้ท่ำนได้พกัผ่อนกับกำรแชน่้ ำแรจ่ำกธรรมชำติ 
“แช่ออนเซ็น” กิจกรรมอีกหนึ่งอย่ำงที่เมื่อมำญีปุ่่นต้องไม่

พลำดกำรแชอ่อนเซ็นจะชว่ยให้ผิวพรรณดียิ่งขึ้น **



น ำท่ำนและครอบครวั แต่งชุดกิโมโน แสนสวยเดินชม 
เอโดะ วันเดอรแ์ลนด์ หรือ เอโดะมุระ เมืองโบรำณสมัยเอ

โดะ  สัมผัสบรรยำกำศที่สรำ้งได้อยำ่งลงตวัทั้ง
สภำพแวดล้อม บ้ำนเรือนรำ้นค้ำ ท้องถนนและกำรแต่ง
กำยของผู้คนที่รำวกับยอ้นยุคไปเมื่อ 200 กว่ำปีก่อน 
ชมโชวก์ำรแสดงทำงศิลปวฒันธรรมต่ำงๆ เช่น โชว์โออิ
รัน โชว์สำยน้ ำมำยำกล หรือกำรต่อสู้ของนินจำที่หำชม
ได้ยำกในปัจจบุันและอสิระให้เลือกซื้อของที่ระลึก และ

ถ่ำยภำพกับมุมสวยๆ กับบรรยำกำศญีปุ่่นในสมยัเอโดะ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนัภำยในสวนสนกุ 
เพื่อไม่เปน็กำรรบกวนเวลำอนัมคี่ำ
ของท่ำนและครอบครวั



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ สถำนีอุตสึโนะมิยะ... 
เพื่อนั่งรถไฟหัวกระสุนชนิคันเซน็ สู่ โตเกียว



น ำท่ำนและครอบครวัเปดิ
ประสบกำรณใ์หม่ที่ Teamlab Digital 
Art Museum ศิลปะแบบไร้ขอบเขต 
ทั้งแสงสีอลังกำรงำนสร้ำง จนพลำด
ไม่ได้ที่จะแวะไปถ่ำยรูปกลับมำอวด
เพื่อนๆสักครัง้ ที่นี่มีกำรจัดแสดง
ศิลปะโดยกำรใชแ้สงสีเสียง และ
ภำพเคลื่อนไหว จึงถูกเรียกเปน็ 
Digital Art Museum โดยจะมีกำรจัด
แสดงที่แต่งต่ำงกันไป และน่ำสนใจ
อย่ำงมำก



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ ชินจูกุ ย่ำนช้อป
ปิ้งที่มีควำมเจรญิอนัดับหนึง่ของโตเกียว ปัจจุบันถูก
ขนำนนำมวำ่ ศูนย์กลำงที่สองแห่งนคร ศูนย์รวม
ร้ำนค้ำจัดแต่งอย่ำงหรหูรำน่ำรักหลำกสไตล ์รวมถึง
ร้ำนขำยสินค้ำชื่อดงัซึง่เป็นทีน่ิยมทัง้ชำวญีปุ่่น และ
นักท่องเที่ยวที่มำเยือนรำ้น 100 YEN

อิสระให้ท่ำนและครอบครวัเพลิดเพลินกับกำร
จับจ่ำยเลือกซื้อสนิค้ำถูกใจ  อำทิ เสื้อผ้ำแฟชัน่วยัรุน่ 
กระเป๋ำ รองเท้ำ  เครื่องส ำอำงค์ยี่ห้อดังของญีปุ่่น 
ไม่ว่ำจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II 
ในรำคำที่ถูกกวำ่เมอืงไทย
ค่ ำ อิสระอำหำรค่ ำ... 
เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำอนัมคี่ำของท่ำนและครอบครวั



รับรองทำ่นและครอบครวั
ด้วยที่พกัสุดพเิศษ

หรือเทียบเทำ่



น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ ศำลเจ้ำเมจ ิเป็นศำลเจ้ำที่สร้ำงขึน้
เพื่อสักกำระบชูำพระจกัรพรรดินี รำชวงศ์เมจิทีค่รองรำชย์ ในสมัย
ปี 1867-1912 หลังจำกที่พระจักรพรรดิ์เมจิสิ้นพระชนม์ผูค้นใน
โตเกียวนั้นต่ำงเรียงร้องให้มีกำรสรำ้งศำลเจำ้เพื่อใช้สักกำระพระ
จักรพรรดิ์เมจิ

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำท่ำนและครอบครวัชม สวนเมจจิินกไูกเอน็ เป็นจุดชมต้นแปะก๊วยขึน้
ชื่อของจังหวดัโตเกียว เป็นที่นิยมทั้งในหมู่ชำวญีปุ่่นและนักทอ่งเที่ยว
ชำวต่ำงชำติถนนสำยนี้รำยเรียงดว้ยต้นแปะก๊วยทั้งสองฝั่ง เมื่อเดินมำ
เข้ำก็เหมือนกบัเดินอยู่ในอโุมงคส์ีทอง

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั เพื่อไม่เปน็กำรรบกวนเวลำอนัมคี่ำของทำ่นและครอบครวั



ลีลำวดี ฮอลิเดย์
ลีลำ... ที่เป็นตวัคณุ

17.30 น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย
ด้วยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่  TG677

22.30 เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ 
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอนัแสนวเิศษ                                            

น ำท่ำนและครอบครวัเดินทำงสู่ อิออนพลำซำ่ 
ห้ำงสรรพสินค้ำใหญท่ี่ท่ำนจะได้ตำมหำควำม
ทรงจ ำ เก็บน ำไปฝำกคนที่รกัทีเ่มอืงไทย ที่นี่มี
สินค้ำมำกมำย ส ำหรับท่ำนใดมมีีสกุลเงินญีปุ่่น
เล็กๆ เหลืออยู่ ขออนุญำตแนะน ำให้เลือกหำ
พวงกุญแจส ำหรับเป็นของฝำก เล็ก ๆ น้อย ๆ 
ที่นี่เค้ำประดิษฐ์ ประดอย รำยละเอยีดได้เป็น
อย่ำงดี ...



ประเภทผูเ้ดินทำง
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง

4 ท่ำน
(รำคำตอ่ทำ่น)

6 ท่ำน
(รำคำตอ่ทำ่น)

8 ท่ำน
(รำคำตอ่ทำ่น)

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเด่ียวเพิ่ม

รำคำบตัรโดยสำร สำยกำรบนิไทย
บัตรโดยสำร ECONOMY
บัตรโดยสำร BUSINESS

124,900
120,900
116,900
112,900
23,800

30,860
69,060

103,900
99,900
95,900
91,900
23,800

30,860
69,060

87,900
83,900
79,900
75,900
23,800

30,860
69,060

อัตรำค่ำบรกิำร



อัตรำนี้รวม
• ค่ำท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดับเดียวกัน
• ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำวีซ่ำ ( กรณีถือพำสปอร์ตไทย )
• ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำกระเป๋ำเดินทำง และค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000บำท
อัตรำนี้ไม่รวม
• บัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมเส้นทำงและสำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  
พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง

• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำภำษีเชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอกี!!!!!



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000บำท
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลเิดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด บัญชีกระแสรำยวนั ธ.กสิกรไทย เลขที่ 639 – 1 – 00265 - 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลิก : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำง
อำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำก
ท่ำนต้องกำร

• ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
• ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำน้ัน 

เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมี
ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำง
ของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้
ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุด
ภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


