
ก ำหนดกำรเดินทำง : 8 – 13  เมษำยน 2561

Exclusive



21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับประตู
ทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบกับเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หน้ำ
เคำน์เตอร์หมำยเลข C

00.05 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG644
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

07.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินจุบุ เซนแทร์ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่ำนพิธีศุลกำกรและ
ตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ 



น ำท่ำนชม ปรำสำทนำโงยำ่ ตั้งอยู่ในเมืองนำโงย่ำ  สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2153          
โดยโชกุนโทกุงำวะ อิเอยะสุ  โดยบนยอดปรำสำทนั้นมีรูปสลักปลำหัวเสือทองค ำอยู่

หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่ำคิงชะจิ อันเป็นเครื่องรำงส ำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์
ของอ ำนำจขุนนำงศักดินำ ต่อมำในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูก
เพลิงไหม้จำกกำรทิ้งระเบิดของฝ่ำยสัมพันธมิตร  ท ำให้สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่ำง 
ๆ ในปรำสำทเสียหำยเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีกำรบูรณะขึ้นมำใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2502 ให้เป็นปรำสำทคอนกรีตสมัยใหม่

มื้อเที่ยง  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ NAGASHIMA SPALAND เพื่อเดินเล่นพร้อมชมควำมโรแมน
ติกของสวนดอกไม้ รวมไปถึง  กำรชม Winter Illumination 
Nabanano sato กำรตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟอย่ำงตระกำรตำ

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” เป็นย่ำนช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิง 
มีสินค้ำแบรนด์เนมจำกทั่วทุกมุมโลกมำวำงขำยที่ถนนสำยนี้ นอกจำกนั้นยัง
มี ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร ที่บ่งบอกถึงควำมมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่ำนได้

เลือกอย่ำงมำกมำย



ที่พัก

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเซตเมนู ชำบู ชำบู สไตล์ญี่ปุ่น

หรือเทียบเท่ำ



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกียวโต ...

เป็นศำลเจ้ำช่ือดัง ที่นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวเกียวโตทุกคนต่ำง
เดินทำงมำดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศำลเจ้ำที่เรียงต่อทอดยำว 

จำกตีนเขำไปถึงยอดเขำสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรำยกัน
เป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี

มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วยจังโกะบำเบะหรือซุปหม้อไฟ อำหำรที่สืบ
ทอดต่อกันมำใน โลกแห่งวงกำรซูโม่



ย่ำนเกอชิำ ชื่อดัง ย่ำนนี้อยู่ใกล้ๆ
กับศำลเจ้ำยำซำกะ (Yasaka 

Shrine) และแม่น้ ำคำโมะ (Kamo 
River) ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำ ร้ำนด่ืมชำและร้ำนอำหำร
มำกมำย ซึ่งแต่ละร้ำนก็จะกำร

แสดงโชว์จำกเกอิโกะ (geiko) และ 
ไมโกะ (maiko) ซึ่งสวยงำมและเป็น
ที่ชื่นชอบของนักท่องเท่ียวเป็น
อย่ำงมำก ในย่ำนนี้อำคำร
บ้ำนเรือนจะเป็นอำคำรไม้แบบ

ดั้งเดิม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ ...



แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังท่ีท่ำนไม่ควรพลำดในกำรมำเยือนเมืองโอซำก้ำแห่งน้ี...
ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ สถำนท่ีเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ แฟชั่นดีไซน์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขนมของฝำก น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนถนน Dotombori ที่เต็มไปด้วย
ผู้คนที่ออกมำจับจ่ำยใช้สอย ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่ำงๆ 
มำกมำย น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับสัญลักษณ์แห่งชินไซบำชิ ป้ำยกูลิโกะขนำดยักษ์ 

ก่อนจะให้ท่ำนได้อิสระเลือกซื้อสินค้ำย่ำนชินไซบำชิ 

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ... บริกำรท่ำนด้วย 

“สเต็กเนือ้ววัชั้นดี” เสิร์ฟแบบเทปันยำกิ (กำรนั่งล้อมเตำ) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ให้
ท่ำนได้ชม เทปันยำกิเป็นอำหำรยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งท่ีไม่ควรพลำดเมื่อมำเยือนญี่ปุ่น เน้ือ

วัวท่ีคัดสรรมำอย่ำงดีจำกฟำร์มชั้นส ำหรับท่ำนท่ีไม่ทำนเน้ือจะบริกำรท่ำนด้วย เซตซีฟู๊ด
ประจ ำวันของร้ำนแทน 

**ส ำหรบัมื้อนีม้ีเนื้อเป็นวัตถุดบิหลกัและเป็นเมนูหลกัของทำงรำ้น**



หรือเทียบเท่า



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม

สวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอในเอเชีย กับควำมสนุกทั้งหมด 8 
โซน ให้ท่ำนสนุกสนำนได้อย่ำงเต็มที่ไปกับเครื่องเล่น และตัวกำร์ตูนต่ำง ๆ  

รวมทั้งชมกำรแสดงที่ไม่ซ้ ำวัน

มื้อเที่ยง  
มอบคูปองอำหำรมูลค่ำ 3,000 เยน เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 

มื้อค่ ำ
อิสระรับประทำนอำหำรค่ ำได้ตำมอัธยำศัยเพื่อไม่เป็นกำรเสียเวลำในกำรเท่ียวชม 



หรือเทียบเท่า



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซะไก ...

สวนสำธำรณะไดเซ็น (Daisen park) เป็นสวนสำธำรณะที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
เป็น 1 ใน 100 สวนสำธำรณะทรงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของญี่ปุ่น ด้วย
พื้นท่ีกว่ำ 35 ไร่ สำมำรถด่ืมด่ ำกับธรรมชำติอันอุดมสมบูรณ์และทัศนียภำพ
อันงดงำมของสุสำนขนำดเล็กท่ีตั้งอยู่ประปรำย นอกจำกสวนดอกไม้และบ่อ
น้ ำแล้ว ภำยในบริเวณสวนแห่งน้ียังมีเรือนน้ ำชำท่ีเปิดให้เข้ำชมพิธีชงชำซ่ึงเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น รื่นรมย์กับควำมงำมของซำกุระกว่ำ 400

ต้นหลำกหลำยสำยพันธุ์ ที่บำนสะพรั่งไปท่ัวท้ังสวน
**กำรบำนของซำกุระขึน้อยู่กบัอณุภมูิเป็นส ำคัญ**



มื้อเทีย่ง บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เสิร์ฟด้วยเมนู Okonomiyaki ต้นต ำรับฉบับโอซำก้ำ 

พิพิธภัณฑ์จักรยำนซะไก (Bicycle Museum Cycle Center) เป็น
พิพิธภัณฑ์จักรยำนเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้บริกำรในปี ค.ศ. 
1992 ภำยในจัดแสดงจักรยำนกว่ำ 300 คัน รวมถึงจักรยำนที่เก่ำแก่ที่สุด
ในโลก อีกท้ังจักรยำนแบบคลำสสิกยี่ห้อต่ำงๆ เช่น Draisine, Bone 

Shaker และ Ordinary จักรยำนที่มีล้อหน้ำใหญ่และล้อหลังเล็ก ไปจนถึง
จักรยำนแบบสมัยใหม่ รวมทั้งจักรยำนแบบต่ำง ๆ



ถนนนะคะซะกิโจ (Pop Street Nakazaki-Cho) แหล่งวัฒนธรรมป๊อบคัล
เจอร์แห่งใหม่ใจกลำงโอซำก้ำสำมำรถใช้เวลำนั่งชิลๆ จิบกำแฟ ฟังเพลง ดูวิถี
ชีวิตของผู้คนอย่ำงช้ำๆ โดยย่ำนนี้จะเต็มไปด้วยบ้ำนเรือนและร้ำนค้ำในแบบ
ญี่ปุ่นสมัยเก่ำ ต่อมำได้รับกำรปรับปรุงโดยเหล่ำศิลปินรุ่นใหม่ให้กลำยเป็น
คำเฟ่ ร้ำนขำยเสื้อผ้ำมือสอง ร้ำนขำยเครื่องประดับและสินค้ำแฮนด์เมด

น่ำรัก ๆ มำกมำยที่แต่ละร้ำนมีควำมโดดเด่นเป็นสไตล์เฉพำะตัว



น ำท่ำนสู่เมืองโอซำก้ำ ช้อปปิ้ง 1 ใน 3 ย่ำน ศูนย์กำรค้ำที่โด่งดังไม่
เป็นสองรองใคร ให้ท่ำนช้อปปิ้งเพลิดเพลินในแหล่งรวมควำม

บันเทิงแห่งใหญ่ เต็มไปด้วยร้ำนค้ำร้ำนอำหำร สตรีทแบรนด์ญี่ปุ่น
และต่ำงประเทศ ร้ำนขนมชีสทำร์ตอร่อยๆ ที่มีช่ือเสียง และ

บรรยำกำศสนุกสนำนที่มีเวลำเท่ำไหร่ก็ไม่เพียงพอ

มื้อค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เสิร์ฟด้วยเมนู KANIDORAKU



หรือเทียบเท่า



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

สตรอเบอร์รี่ ผลไม้ขวัญใจใครหลำยๆ คน สตรอเบอร์รี่ทีน่ี่ขึ้น
ชื่อเรื่องควำมหอมหวำน และสดกรอบให้ทำ่นได้สมัผสับรรยำกำศ
ไร่สตรอเบอรร์ี่ ศึกษำกรรมวิธีกำรเก็บผลสตรอเบอรร์ีท่ี่เปิด

โอกำสให้ท่ำนได้เก็บกันแบบสดๆ จำกต้น ชมควำมงำมของสตรอ
เบอร์รี่ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ที่เรยีงรำยเป็นทวิแถว 

มื้อเทีย่ง 
อิสระให้ท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย



ให้ท่ำนแวะช้อปปิ้ง สินค้ำแบรนด์รำคำถูกและดีหลำยร้อยแบรนด์
จำกทั่วโลก เช่น ดีเซล, ดิสนีย์, อิเซ มิยำเกะ หรือ พอล สมิธ 
ฯลฯ บรรยำกำศสนุกสนำนที่พำให้ท่ำนช้อปอย่ำงเพลิดเพลินใจ



ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลำวดีฮอลิเดย์

...สมควรแกเ่วลำ... น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ “สนำมบนินำนำชำตคินัไซ”

17.30 น.
ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำนำชำตคินัไซ ประเทศญีปุ่น่
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 673

22.00 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภำคพืน้ประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนพเิศษ 



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 (ผู้ใหญ่)ลด
ชั้นธุรกิจ(ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

99,800.-

95,800.-

94,800.-

93,800.-

15,000.-

24,000.-

40,395.-

97,800.-

93,800.-

92,800.-

91,800.-

15,000.-

24,000.-

40,395.-

98,800.-

94,800.-

93,800.-

92,800.-

15,000.-

24,000.-

40,395.-

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) 

978

938

929

919

150

738

978

938

929

919

150

738

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

- ** กรณีออกเดินทาง ไม่ถึง 15 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิ เพ่ิมค่าบรกิารท่านละ 10,000 บาท



อัตรานี้รวม

•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน   
500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

•ค่าท าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )

•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน

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

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง

ร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่

สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่าน

ต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น 

เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด

กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยัน

ส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการ

เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน

จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับ

ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตาม

อัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตาม

ความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ

ประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


