
ก ำหนดกำรเดินทำง : 25-30 ตุลำคม, 27 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 
3-8, 10-15, 17-22 พฤศจิกำยน



มีนำคม - พฤษภำคม มิถุนำยน - สิงหำคม กันยำยน - พฤศจิกำยน ธันวำคม - กุมภำพันธ์
10 - 20°C 20 - 30°C 10 - 20°C 0 - 10°C

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER



เดินทำงสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุข
บินลัดฟ้ำ ด้วย “สำยกำรบินไทย” 19.30 น.

ณ จุดนัดพบสนำมบินสุวรรณภูมิ
ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C

ทะยำนสู่ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบินที่ TG 640
22.30 น.

06.20 น.
เดินทำงถึงสนำมบินเมืองนำริตะ

น ำทุกท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อย

พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัท
เรำ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้
ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 6 ช.ม.
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สวนริมทะเลฮิตำชิ ซีไซด์ ปำร์ค
สวนดอกไม้ริมทะเลขนำดใหญ่มีพื้นที่ติดกับ

มหำสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ที่จังหวัด อิบะระกิ (Ibaraki)
ภูมิภำคคันโต (Kanto) ภำยในมีหลำยโซน โซนชมทุ่งดอกไม้
มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจ ำฤดูกำลหลำยสำย
พันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ทั้งปี ท่ำน
สำมำรถนั่งชมวิว มองเห็นทัศนียภำพสวยงำมโดยรอบทั่ว
ทั้งสวน รวมไปถึงยังมีเส้นทำงจักรยำนให้ท่ำนได้ปั่นชม
สวนอีกด้วย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่... เมืองนิกโก

รับประทำนอำหำรกลำงวัน - เซตอำหำรญี่ปุ่น



น ำท่ำนมำถึง.. ห่ำงจำกกรุงโตเกียวประมำณ 
140 กิโลเมตร เป็นเมืองในจังหวัดโทะชิกิมีควำมส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ 1,200 ปี เป็นที่ตั้งของสุสำนของโช
กุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเด่นทั้งด้ำน
ทิวทัศน์และสถำปัตยกรรม

เมืองนิกโก 



TOSHIGO NIKKO
ศำลเจ้ำที่สร้ำงเพื่อเป็น

สถำนที่ฝังศพโชกุนโทกุงำว่ำ ที่เก่ำแก่นับ 4 
ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุงำว่ำ อิเอยะสึ  
น ำท่ำน...ชมสถำปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตร
ตระกำรตำและศิลปะที่แฝงแง่มุมทำงปรัชญำ เป็น
รูปลิงปิดหู ปิดตำ ปิดปำก แสดงถึงกำรใช้ชีวิตที่
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรำวของผู้อื่น ชมควำม
สวยงำมของเจดีย์ 5 ชั้น ตำมแบบฉบับ
สถำปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบรำณ ศำลเจ้ำแห่งนี้
ยังได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้
เป็นหนึ่งในมรดกโลกทำงวัฒนธรรมอีกด้วย 

ศำลเจ้ำโทโชกุ 

ศำลเจ้ำโทโชกุ 



เป็นสะพำนโค้งสีแดง ทอดข้ำม แม่น้ ำไดยะ สะพำนชินเคียว หรือ สะพำนอสรพิษคู่ มี
ควำมยำวถึง 28 เมตร และกว้ำง 7 เมตร สูงจำกระดับน้ ำประมำณ 10 เมตร สร้ำงขึ้นจำกไม้โดยมีเสำหิน
เพื่อรับน้ ำหนัก ซึ่งเป็นสะพำนที่สวยงำมอีกแห่งหนึ่งของบรรดำสะพำนไม้ของญี่ปุ่น สมัยก่อนสะพำนนี้ใช้
เฉพำะชนชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่ำนั้นในกำรข้ำมแม่น้ ำไดยะและเป็น 1 ใน 3 ของสะพำนที่สวยที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

สะพำนชินเคียว 



เป็น1 ใน 3 น้ ำตกที่
สวยงำมที่สุดของญี่ปุ่นโดยติดอันดับ
ร่วมกับน้ ำตก นำจิ ที่วำกำยำมะ และน้ ำตก
ฟูคุโรดะ ที่อิบำรำกินั่นเอง น ำท่ำนมำเที่ยว
ชมควำมงดงำมของน้ ำตกชื่อดังที่มีควำม
สูงเกือบๆ 100 เมตร ควำมอลังกำร 
ยิ่งใหญ่ของน้ ำตกที่แสดงให้เห็นถึงควำม
ยิ่งใหญ่ของธรรมชำติ และที่นี่ยังเป็นอีก
หนึ่งจุดส ำหรับกำรชมใบไม้แดงในช่วงฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงกลำงๆไปจนถึงปลำย
เดือนตุลำคมของทุกปีอีกด้วย

น้ ำตกเคงอน 



ทะเลสำบชูเซนจิ
ทะเลสำบชูเซ็นจิ เป็นทะเลสำบขนำดใหญ่ที่มีพื้นที่ 11.62 ตำรำง
กิโลเมตร ควำมยำวรอบทะเลสำบประมำณ 24 กิโลเมตร เป็น
ตั้งอยู่ที่ระดับควำมสูง 1,269 เมตร เป็นทะเลสำบธรรมชำติที่
อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีจุดท่องเที่ยว ร้ำนอำหำร ที่พัก และอื่นๆ
ริมทะเลสำบ นักท่องเที่ยวมักชื่นชอบในกำรเข้ำมำเที่ยวชมในฤดู
ใบไม้ร่วง ที่มีใบไม้เปลี่ยนสีสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ชม



KINUGAWA
ONSEN HOTEL

หรือเทียบเท่ำ
มื้อค่ ำ รับประทำนอำหำรเซตไคเซกิ 

ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนสู่ ... หมู่บ้ำนจ ำลองยุคสมัยเอโดะ ภำยใน
หมู่บ้ำนแห่งนี้ได้จ ำลองสถำนที่ส ำคัญๆในยุคสมัย    
เอโดะเอำไว้ ไม่ว่ำจะเป็น หมู่บ้ำน สะพำน ร้ำนอำหำร
ต่ำง ๆ กิจกรรมภำยในหมู่บ้ำน เช่น กิจกรรม
กลำงแจ้ง ร้ำนย้อมผ้ำ แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่ำง ๆ 
อำทิเช่น นินจำ ซำมูไร เจ้ำเมือง ชุดเกรำะ กิโมโน    
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจำ 
โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ
มี กิ จกรรมทดลอง เล่ น  เ ช่ น  กำรยิ งธนู  ป ำ
ดำวกระจำย

หมู่บ้ำนจ ำลองเอโดะ

3

รับประทำนอำหำรเช้ำ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม



คุซัทสึ ออนเซ็น

เนทสึ โนะ ยุ (คุซัทสึ ออนเซ็น)
คุซัทสึ ออนเซ็น ในจังหวัดกุมมะ (Gunma) ได้รับกำรจัดอันดับว่ำเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ ำพุร้อนธรรมชำติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
สำมำรถชม “กำรแสดงยุโมมิ” (Yumomi) ได้อย่ำงใกล้ชิดได้ที่โรงอำบน้ ำ เน็ตสึโนะยุ (Netsu-no-Yu) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ 
“ยุบำทำเกะ” (Yubatake) โดยเป็นกำรแสดงกำรกวนน้ ำไปตำมจังหวะของเพลง และยังน ำท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรกวนน้ ำอีกด้วย



มื้อเที่ยง  บริกำรท่ำนด้วย
เป็นอำหำรท้องถิ่น

ของจังหวัดกุนมะ มีเส้นคล้ำยอุด้งที่แบน
และกว้ำงซึ่งท ำมำจำกแป้งข้ำวสำลีและน้ ำ 
ต้มด้วยกับผักต่ำงๆ ตำมฤดูกำล ส ำหรับ
เครื่องปรุงรส ส่วนใหญ่จะใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่น 
แต่ก็ยังมีบำงคนที่ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นร่วมกับ
เต้ำเจ้ียวมโิซะญี่ปุ่น หรือใช้แต่เพียง
เต้ำเจี้ยวญ่ีปุ่นอย่ำงเดียวเพื่อควำม
กลมกล่อมในแบบฉบับของตัวเอง

OKKIRIKOMI

“โอ๊คคิริโคม”ิ 



ยูบำทำเกะ
เขตน้ ำพุร้อนที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ใจกลำงเมือง นับเป็นหนึ่งในแหล่งน้ ำพุร้อน
ขึ้นชื่อ ได้รับกำรจัดอันดับเป็นแหล่งผลิตน้ ำพุร้อนที่มีปริมำณมำกที่สุดในญี่ปุ่นอีก
ด้วย และยังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกำรแช่น้ ำพุร้อนคุณภำพดีเยี่ยมจำก
แหล่งน้ ำธรรมชำติแท้ ๆ



สวนซำอิโนะ คำวำระ
สวนกลำงหุบเขำใน เมืองคุซัทสึ สวนสำธำรณะแห่งนี้
มีบ่อออนเซ็นสำธำรณะกลำงแจ้งขนำดใหญ่ซึ่งมีไอน้ ำ
พุ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลำ และเป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบ่อน้ ำพุร้อน

ระหว่ำงทำงไปออนเซ็นทำงด้ำนขวำมือจะมีเส้นทำงที่เกิดจำกกำร
ไหลของกระแสน้ ำร้อนที่รวมตัวกันจนเป็นล ำธำรเล็กๆ เลำะริม
ทำงเดิน รวมไปถึงยังมีจุดที่สำมำรถนั่งเอนกำยพักสำยตำใน
ขณะที่หย่อนเท้ำลงไปแช่ในบ่อน้ ำอุ่นได้อีกด้วย



ถนนซำอิโนะ คำวำระ
ถนนเส้นเล็กๆ เป็นถนนที่ทุกคนซึ่งมำเยือนเมืองคุซัทสึต้อง
เดินผ่ำน เพรำะเป็นเส้นทำงเดินไปสู่บ่อออนเซ็นกลำงแจ้งที่
สวนสำธำรณะซำอิโนะ อีกทั้งถนนเส้นนี้มีร้ำนอำหำรต่ำงๆ
มำกมำยที่ท่ำนไม่ควรพลำดอีกด้วย



ที่พัก
KUSATSU NOW RESORT 

หรือเทียบเท่ำ

มื้อค่ ำ : บริกำรท่ำนด้วยเมนูชำบู
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 เซตอาหารญี่
ปุ่น

เบียคคุอิ ไดคันนง จิเก็นอิน

น ำท่ำนสักกำระ เจ้ำแม่กวนอิม ที่มีควำมสูงถึง 41.80 
เมตร ซึ่งสำมำรถขึ้นบันไดด้ำนใน เพื่อไปสักกำระและชมวิว
เมืองได้ ก่อนเข้ำสักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ในกำรจุดเทียน
ถวำย โดยเทียนแต่ละเล่มก็จะมีตัวอักษรภำษำญี่ปุ่นเขียนไว้
ด้วย กำรกรำบไหว้ด้ำนในเรำจะได้รับกระดำษส ำหรับเขียน
ค ำอธิษฐำนและพับเป็นรูปกระเรียนแล้วน ำไปถวำยที่เจดีย์
หกเหลี่ยม คนญี่ปุ่นเชื่อว่ำศักดิ์สิทธิ์มำกในด้ำนควำมรัก 
นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจ ำนวนมำก ชื่นชอบในกำรเข้ำมำ
อธิษฐำนให้ประสบผลส ำเร็จในด้ำนควำมรัก

เช้ำ : บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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รับประทำนอำหำรกลำงวัน เซตอำหำรญี่ปุ่น



เมืองโบรำณคำวำโกเอะ

น ำท่ำนเที่ยวชม เมืองโบรำณคำวำโกเอะสัมผัสเสน่ห์
ควำมเก่ำแก่แบบ”เอโดะ”หรือญี่ปุ่นดั้งเดิมที่คำวำโกเอะ
มีทั้งสถำปัตยกรรมดั้งเดิมแต่ก็ยังคงเอำใจสำยชิมและ
สำยช้อป เช่นเดียวกันในถนนคุรำซึคุริที่เป็นย่ำนกำรค้ำ
ที่ยังคงอนุรักษ์สถำปัตยกรรมดั้งเดิมไว้อย่ำงดีเย่ียม
อีกทั้งยังมีหอระฆังโบรำณหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง
โดยจะตีระฆัง 4 ครั้งต่อวันเวลำ 06:00, 12:00, 
15:00 และ 18:00 น. ซึ่งท ำหน้ำที่บอกเวลำมำยำวนำน
กว่ำ 350 ปีแล้ว!



น ำท่ำนสู่...เมือง โตเกียว ชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ มหำนครโตเกียว โดย
โตเกียวเป็นศูนย์กลำงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้
ปรำกฏตัวออกมำในฐำนะของศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
โลก โตเกียวมีสถำนที่ท่องเที่ยวในโตเกียวจ ำนวนมำกมำยที่ไม่ควรพลำด 
พื้นที่ในเมืองขนำดใหญ่รวมถึงกินซ่ำ เป็นย่ำนที่มีร้ำนค้ำที่มีชื่อเสียงจำกทั่ว
โลกตั้งเรียงรำยอยู่สองข้ำงทำงให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินและสัมผัส
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในเมืองโตเกียวแห่งนี้

เมืองโตเกียว



แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสำว ควำมคึกคักของ
สถำนที่แห่งนี้ตั้งแต่บริเวณถนนห้ำแยกชิบูย่ำที่เต็มไปด้วย
ผู้คนมำกมำย ไปจนถึงร้ำนค้ำที่แทรกซึมอยู่ทุกแห่งไม่ว่ำ
จะเป็นร้ำนเสื้อผ้ำแฟชั่น ไนต์คลับ ร้ำนอำหำร เป็นอีกที่
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลำด



มื้อค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำด้วย
หลำยท่ำนคงได้ยินถึง

เมนูชื่อดังที่หำกใครมำญี่ปุ่นแล้วจะพลำด
ไม่ได้ กับร้ำน “คำนิโดรำคุ” ที่จะให้ท่ำนได้
ลิ้มลองรสชำติของ “เชฟ” จำกรำยกำร
ทีวีแชมปเ์ปี้ยน เพื่อกำรันตีควำมอร่อย
ให้กับท่ำน บริกำรเสิร์ฟเซตขำปูยักษ์ 
พร้อมหลำกเมนูขำปู นึ่ง ต้ม หรือทำน
แบบซำซิมิลิ้มรสควำมหวำนแบบธรรมชำติ

ของเนื้อปู 

KANI DORAKU

“เซตขำปูยักษ”์ 



ที่พัก
NIKKO DAIBA

HOTEL
หรือเทียบเท่ำ
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วัดอำซำคุซะ หรือ วัดเซ็นโซจิ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ เต็มไปด้วยมนต์ขลังและ
พลังแห่งศรัทธำ มีศูนย์กลำงอยู่ที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทองค ำ
พร้อมอัดแน่นด้วยอำรยธรรมของญี่ปุ่น เดินเล่นทำนขนมหวำนชื่อดัง 
ณ บริเวณถนนนำกำมิเสะ ถนนแห่งประวัติศำสตร์

เช้ำ : บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



อ น ำท่ำนสู่.. ถนนนำกำมิเสะ หรือที่หลำยๆคนรู้จักกันว่ำ
เป็นทำงเดินทอดยำวจำกถนนหลัก

ที่รถวิ่งเข้ำสู่พื้นที่ภำยในของวัดอำซำกุสะเป็นวัดยอดนิยมของ
โตเกียวจึงท ำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่คึกคัก ตัวถนนจะมีควำม
ยำวตลอดสำยประมำณ 200 เมตร ตลอดเส้นทำงจะมีร้ำนค้ำ
ตลอดเส้นทำง ที่มีทั้งของกินและของที่ระลึก ไม่ว่ำจะเป็นชุดยูกำ
ตะ, ร่มพับ, ขนมนำนำชนิด เช่น ขนมโมจิ ขนมมันจูให้ท่ำนได้
เลือกกันหลำกหลำยแบบ

“ถนนชอ้ปปิ้งนำกำมิเสะ” 
อิสระอำหำรกลำงวัน



ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว
น ำท่ำนเพลิดเพลินไปกับ..ดิสนียแ์ลนด์โตเกียว สนุกสนำนไปกับ
เครื่องเล่นที่หลำกหลำยและโลกแห่งเทพนิยำย กำรแสดงต่ำงๆ
ที่เปี่ยมล้นจินตนำกำรสมัยวัยเด็ก ไม่ว่ำจะเป็นตัวละครต่ำงๆ ใน
โลกของดิสนีย์ ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำชำย เจ้ำหญิงและนำงฟ้ำตัวน้อยๆ 
ก่อนจะสิ้นสุดด้วยกำรแสดงดอกไม้ไฟ
และน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน ฮำเนดะ เพื่อเช็คอิน

มื้อค่ ำ : มอบคูปองอำหำรมูลค่ำ 3,000 เยน เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน



6

00.20 เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG661

05.20 ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ



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 15,000.- 15,000.- 15,000.-

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 21,000.- 21,000.- 21,000.-

กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ช าระเพิม่ ท่านละ 48,060.- 48,060.- 48,060.-

หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต า่ 15 ท่านข้ึนไป

•ในกรณีออกเดินทาง 10-14 ท่าน เพิม่ราคา ท่านละ 15,000 บาท 

•ในกรณีออกเดินทาง  8 – 9 ท่าน เพิม่ราคา ท่านละ 20,000บาท **

อตัราค่าบริการ



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

150

669

480

879

849

839

829

150

669

480

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก



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 หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา 

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว

4.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

5.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว

6.บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง 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 หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตาม

ความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ

โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิ

เหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั 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 ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะ

ร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย

18.ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ

จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

19บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ

และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสมัภาระ หรือของมีค่าในกรณีสญูหาย หรือเสยีหายในระหว่างเดินทาง

21.เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้


