“LEELA KYUSHU EXCLUSIVE”
ความสุขในยามนอน ความสุขในยาม
เดินทาง “ด้วยลีลา...ที่เป็นตัวคุณ”

*ท่านสามารถกาหนดวันเดินทางเองได้ทุกวัน*

“Kyushu”
วันแรกของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย

“สายการบินไทย”

22.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย
ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน... ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

... ของการเดินนทาง
ทางเข้...าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
วัวันนทีแรก
่สองของการเดิ
00.50 น. ทะยานสู่เกาะคิวชูด้วยเที่ยวบิน TG 648 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่การบินไทย
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.ม.
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากรแล้ว

“ศาลเจ้าดาไซฟุ” โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการนั่งรถเข้า
สักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ตลอดสองข้างทางก่อนเดินเข้าสู่
ตัวศาลเจ้านั้น ท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก ทุกสิ่ง
ล้วนสร้างสรรค์ อาทิเช่น ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อสัมผัสกับน้้าก็จะปรากฏลาย
ดอกไม้น่าพิศวง หรือขนมที่ทา้ มาจากลูกท้ออันเป็นของขึ้นชื่อ

“Kyushu”
DAY 2

กลางวัน เดินลัดเลาะเข้าด้านหลัง
ศาลเจ้าเพื่อร่วมรับประทานอาหาร
กลางวันอันขึ้นชื่อ
บริการท่านด้วย “เซตเบนโตะ”
รสละมุนเคียงซุปมิโซะร้อนๆ

Kitakyushu
Retro Line

น้าท่านเดินทางสู่เมืองคิตะคิวชู เมืองทางด้านเหนือ
ของเกาะคิวชู ชมทิวทัศน์สวยงามและสดชื่น
ณ Moji Port หรือท่าเรือโมจิ จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ทางบกและทางน้้า รวมทั้งระหว่างเกาะคิวชูและฮอนชู
จากนั้นน้าท่านสัมผัสบรรยากาศเมืองด้วยการนั่ง
รถไฟโบราณสไตล์คลาสสิค เลียบชายฝั่งเกาะคิวชู
ระหว่างสถานี Kyushu Tetsudo Kinenkan
และสถานี Kanmon Kaikyo Mekari

ค่า บริการท่าน ณ ภัตตาคาร
พื้นเมือง รับรองท่านอย่างอบอุ่น
ด้วย “ชาบู ชาบู” หม้อร้อน ๆ
สร้างพลังงานและความความอร่อย
เติมเต็มความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

-------------------------------------ที่พัก RIHGA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

เพื่อความสะดวกสบายในการพักผ่อนของท่าน
--------------------------------

“KYUSHU”

เช้า

รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 3

ปราสาทโคคูระ ต้นแบบสถาปัตยกรรมปราสาทที่
แพร่หลายทั่วญี่ปุ่นในทุกวันนี้ ณ เมืองคิตะคิวชู
เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสี่ร้อยกว่าปีก่อน
โดย ไดเมียวโมริ คัตสึโนบุ เจ้าผู้ครองแคว้นฟุกุโอกะ
น้าท่านชมปราสาทที่งดงามแห่งนี้อันเป็นที่พักพิงและ
ป้อมปราการของกองทัพยามเกิดศึกสงคราม
ด้านในถูกจัดแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใส่เอฟเฟกต์
แสง สี เสียงอย่างสวยงาม

กลางวัน ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาแห่งความสุขของท่าน โดยการมองคูปองเงินสด
3,000 เยน ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัยที่ท่านชื่นชอบ

SPACE WORLD
โลกแห่งความสนุกสนานและจินตนาการก้าลังรอท่านอยู่
ณ ธีมพาร์คฮาตะคิวชูขนาดใหญ่ สเปซเวิล์ดภายในแบ่ง
ออกเป็นหลายโซนทั้งในร่วม และกลางแจ้ง พร้อมเครื่อง
เล่น นานาชนิ ด ที่ ส นุก ตื่ น เต้ น และหวาดเสี ย ว ให้ ท่ า น
เพลิดเพลินใช้เวลาอย่างเต็มที่กับสวนสนุกแห่งนี้

“KYUSHU”

ค่า... บริการรับรองท่านด้วยเซต
อาหารญี่ปุ่นรสชาติดี
ระดับต้นต้ารับขนานแท้

-------------------------------------ที่พัก RIGHA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

เพื่อความสะดวกสบายในการพักผ่อนของท่าน
--------------------------------

เช้า...

รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

“KYUSHU”
DAY 4

Fruit Farm
น้าท่านชมไร่ผลไม้สดๆ รสชาติ
หวานกรอบให้ท่านเพลิดเพลินกับ
สีสันสวยงามตลอดจนถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกและเก็บผลไม้
รับประทานได้ตามใจ
*ผลไม้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง**

Yufuin Old Town หมู่บ้านแห่งมนต์เสน่ห์โบราณ
จากนั้นน้าท่านชมบรรยากาศ 2 ข้างทางที่ตั้งเรียงรายด้วย
ร้านค้าหลากหลาย และร้านซื้อของฝากนับไม่ถ้วนที่ตกแต่งได้
อย่างน่ารักจนท่านอดใจถ่ายรูปไม่ไหว และต้องซื้อสินค้าที่นี่
กลับไปเป็นของฝากกันซะทุกราย

กลางวัน รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารเซตแบบญี่ปุ่นขนานแท้

“KYUSHU”
Tosu Premium
Outlet
น้าท่านสู.่ ..สถานที่ช้อปปิ้งยอดฮิต
บนพื้นที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยร้านค้า
แบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกมากมาย
เช่น Coach, Samsonite,

Burbery Gap ฯลฯ
ที่จะท้าให้หัวใจของท่านพองโตไปด้วย
ความตื่นเต้นกับการช้อปปิ้งครั้งนี้

ค่า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริการท่านด้วยด้วยเซตอาหารญี่ปุ่นรสชาติดี

ที่พัก FOREST INN IMARI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของความสนุกสนาน... เช้า

รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

SAGA KYUSHU

“KYUSHU”
DAY 5

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ

(YUTOKU INARI SHRINE)
... ตั้งอยู่ ที่อ้าเภอคาชิมะ จังหวัดซางะ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด
ของญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นมัสการทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นศาล
เจ้าซึ่งมีสีสันอันงดงามสดใสตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่าง
สวยงาม มีเทพเจ้าหลักแห่งศาสนาชินโต 3 องค์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งภายใน
นี้ มีศาลเจ้า อิวะซากิ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีของ “ชาวซากะ” ว่าเทพเจ้าแห่ง
ความรักตั้งอยู่ จึงมักมีหนุ่มสาวมาขอพรเรื่องของความรักอยู่มากมาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยสเต็กเนื้อวัวซากะ
ซึ่งมีเอกลักษณ์คือความนุ่มของเนื้อ ซึ่งมีไขมันแทรกอยู่ ท้าให้เนื้อมีลักษณะนุ่มละลายในปาก
(สาหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ บริการท่านด้วย สเต๊กหมูทงคัตสึแทน)

นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะ
เที่ยวชมย่านเทนจิน ศูนย์กลาง
การค้าที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิง
มากมายของเมืองฟุกุโอกะเพียบพร้อมไป
ด้วยร้านค้าชั้นน้ากว่าร้อยร้าน ไม่ว่าจะ
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

“Kyushu”

DAY 5

ค่า... มื้อพิเศษต้อนรับการมา
เยือนประเทศญี่ปุ่น บริการท่าน
ด้วย “ปูยักษ์” ลูกพระอาทิตย์
ขนานแท้ที่ขึ้นชื่อ

CANAL CITY HAKATA น้าท่านชมศิลปะ
ความงามสถาปัตยกรรมยุคใหม่ริมแม่น้า ออกแบบพื้นที่
ภายในให้โล่งกว้าง และมีการขุดคลองให้สายน้้าไหลผ่าน
ใจกลางห้างสรรพสินค้า และให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งอย่าง
สนุกสนานจุใจกับร้านค้าหลายร้อยร้าน รวมทั้ง
ร้านอาหารที่น่าลิ้มลองอีกด้วย

ที่พัก CROWN PLAZA FUKUOKA หรือเทียบเท่า

“Kyushu”
DAY 6

เช้า รับรองอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...สมควรแก่เวลา... นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
11.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 649
15.30 น. เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ”
ด้วยภาพความทรงจ้าอันแสนวิเศษ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุตากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุตากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดียวเพิม
มีตั๋วแล้วลด

อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง
2-3 ท่าน
4-5 ท่าน
6-8 ท่าน
195,500.190,500.189,500.188,500.18,500.20,000.-

**อัตราค่าบริการสาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง ตามทีกาหนด
**หากมีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามกาหนด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเพิมค่าบริการ
**อัตราค่าบริการสาหรับสมาชิก
- สมาชิกบัตรหลัก ลดท่านละ 2,000 บาท
- สมาชิกบัตรเสริม ลดท่านละ 1,000 บาท

132,500.127,500.126,500.125,500.18,500.20,000.-

105,500.100,500.99,500.98,900.18,500.20,000.-

อัตรานี้รวม
•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วเดี่ยว) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว (กรณีเดินทา 2 -6 ท่านเป็นรถตู้ 9 ที่นั่ง /กรณี 6 -8 ท่าน เป็นรถไมโครบัส 18 ที่นั่ง )
•ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน
500,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
•ค่าท้าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน
“การจอง” กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 30,000.- บาท
- ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ช้าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ 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 เพื่อหาข้ 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

