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วันที่ 20-25 , 25-30 ตุลาคม  2561 / 1-6 , 14-19 พฤศจิกายน 2561



วันแรก... ของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) 
สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย 
มุ่งตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น

19.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C สนามบินสุวรรณภูมิ
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี-ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

22.10 น. ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG640 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก
การบินไทย 



วันที่สอง...ของเดินทางถึงน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์  

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนารติะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง เรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารเช้า ภายในโรงแรมบรเิวณสนามบิน

สู่ความเป็นมาของห้วงเวลาแห่งอดีตทีย่ังคงอยูข่องเมืองนิกโก้ เมืองเล็กๆแต่งดงามด้วย
ธรรมชาติอันสวยงามและประวัติศาสตรอ์ันถูกจดทะเบียนเปน็มรดกโลก สัมผัสความตระการตาของศาลเจ้า

ศาลเจา้โทโชกุ ( 東照宮 ) ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า                              
ที่เก่าแก่ นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกาว่า อิเยยะสึ 
น าท่าน...ชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักทีว่ิจิตรตระการตา และศิลปะที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา                              
เป็นรูปลิงปิดห ูปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้ชวีิตที่ไม่ยุง่เกี่ยวกับเรือ่งราวของผู้อื่น ชมความสวยงาม                           
ของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบราณ ศาลเจ้าแห่งนี้ยังได้รบัการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโก้ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย 

เที่ยง  บริการท่าน ณ ภัตตาคาร.. รับรส เซตเมนูอาหารญี่ปุ่นอันเลิศรส 
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จากนั้นน าท่านชม เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือ เอโดะมุระ (江戸ワンダーランド )
เมืองโบราณสมัยเอโดะ  สัมผัสบรรยากาศที่สร้าง ได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน                         
ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชมโชว์การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เช่น โชว์โออิรัน โชว์สายน้ ามายากล หรือการต่อสู้ของนินจา การพลางตัว                         
ในรูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได้ยากในปัจจุบันและอิสระให้เลือกซื้อของที่ระลึก และ
ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ กับบรรยากาศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ซึ่งเป็นช่วงยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นบ่มเพาะ
เอกลักษณ์ของชาติมาจนปัจจุบัน

ค่ า   บริการท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ...บริการท่านด้วย  “เซ็ตไคเซก”ิ ให้ท่านได้

อิ่มอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นในบรรยากาศญี่ปุ่นพร้อมสวมชุดยูกาตะ   

ที่พัก KINUKAWA ONSEN  หรือเทียบเทา่ โรงแรมท่ีเหมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได้รับการคัดเลือกตาม
มาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ท่านสามารถลงอาบน้ าแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน 



วันทีส่ามของการเดนิทาง....

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารเชา้ของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจจิคุุ (大内宿) ตั้งอยู่ท่ีเมืองไอซึวะกามัตซึ และ มุงด้วยหลังคา                                                
ทรงหญ้าแฝกแบบโบราณ เรียงรายกันสองฝั่งรวมกว่า 50 หลัง ในอดีตเคยเป็นเมืองส าคัญ
ยุคเอโดะ แต่ในปัจจุบันบ้านบางหลังได้รับการดัดแปลง เป็นร้านขายของที่ระลึก หรือ ภัตตาคาร                                  
จุดชมวิวของหมู่บ้านโออุจิจุคุ  ท่านสามารถเดินขึ้นไปชมได้ไม่และได้ชมวิวสวยๆและใบไม้เปลี่ยนสี     
มุมสูงของหมู่บ้านโออุจิจุคุ ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา มองได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ .... เมืองไอส-ุวาคามัทสุ 



ปราสาทสึรงุะ (Tsuruga Castle) ถูกสร้างขึ้นในปี 1384 มีการเปลี่ยน
ผู้ปกครองมาหลายครั้งในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกท าลายลงหลังจากเกิด
สงครามโบชิน (Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ                
ท าให้สิ้นสุดยุคศักดินายึดอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่
ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับ
กลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับปราสาทแห่งอ่ืนในญี่ปุ่น ท่านสามารถเข้าชม
ภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน                     
สู่เมืองอุระบันได เมืองแห่งการพักผ่อน 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารค่ า ของโรงแรม

ที่พัก  URABANDAI HOTEL  หรือเทยีบเทา่ โรงแรมที่เหมาะสมที่สุดในเมือง ที่
ได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 



วันทีส่ีข่องการเดนิทาง... 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

... เดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สดๆ                                         
( เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนฤดูกาลแห่งแอปเปิ้ล )  

จากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับผลไม้ลูกใหญ่ ๆ ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติไม่มีสารเคมี   
เจือปน จึงได้แอปเป้ิลผลใหญ่สีแดงสดและทั่วทั้งลูกด้วยรสชาติที่หวานอร่อย และ

มีความกรอบน่ารับประทาน



เมืองมัตสชึมิา่ (松島) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพ   
อันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น น าท่านชม “ศาลเจา้โกะไดโด” ศาลเจ้าที่ยื่นไปใน                        
อ่าวมัตสึชิม่า โดยเป็นสถาปัตยกรรม  สมัยโมโมยามะ จากน้ันน าท่าน ล่องเรอื                    
อ่าวมัตสชึมิา่ ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นั้น  ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ชาวประมงที่น่ีอันได้แก่ การเลี้ยงหอยนางรมซ่ึงชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล                   
นอกจากน้ีท่านยังสามารถให้อาหารกับเหล่านกนางนวลที่บินตามเรือ มาอย่างสนุกสนาน
อีกด้วย

เที่ยง  บริการท่าน ณ ภัตตาคาร .. ลิ้มรสความอรอ่ยของ หอยนางรมอนั
ขึ้นชื่อ แห่งเมืองมัตสชึมิ่า



...เดินทางสู่เมือง เมืองเซนได (仙台市) เมืองเซนไดนั้นเป็นเมืองศูนย์กลาง
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ว่า เซนไดจะเป็นเมือง
ใหญ่และทันสมัย  แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติ
อย่างได้สมดุล มีทิวทัศน์ที่สวยงามและน่าสนใจ ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายและสวนสาธารณะใจ
กลางเมืองท่ีเต็มไปด้วยสีเขียว  ท าให้เซนไดได้สมญาว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้

น าท่านช้อปป้ิงย่าน อิจิบังโจ เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคนี้ อาทิ                           
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้าน 100 เยน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 

ค่ า บริการท่านด้วย ลิ้นววัย่าง ที่เมืองเซนไดนั้นจะหมักและปรุงรสมาเป็น

อย่างดี เมื่อน าไปย่างจนพอสุก จะมีกลิ่นหอม รสชาติดี เป็นหนึ่งเมนูท่ีมาถึงเมืองเซนไดแล้ว
ต้องได้ลิ้มลอง ซึ่งร้านอาหารชื่อดังของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะมีเมนูลิ้นวัวย่างบริการแทบท้ังสิ้น

ที่พัก WESTIN SENDAI หรือเทียบเท่า โรงแรมท่ีเหมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได้รับ
การคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์เช่นเดิมเพ่ือรับรองลูกค้าพิเศษเช่นท่าน.



วันทีห่า้....ของการเดนิทาง
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารเชา้ของโรงแรม

ล่องเรือ หุบเขาเกอบิิ (猊鼻渓) เป็นหุบเขาระยะประมาณ 2 ก.ม. ที่เกิดจากการ
กัดเซาะหินปูนของแม่น้ า มีหน้าผาสูงร่วม 100 เมตร สายน้ าท่ีใสสะอาด จะไหลผ่านหมู่หินขนาดมหึมา                                      
ไปอย่างช้าๆ ชมความสวยงามระหว่างทาง ศาลเจ้า น้ าตก หน้าผาสูง  จากนั้นก็เดินทางล่องเรือกลับสู่
ฝั่งพร้อมกับเพลงท่ีคนพายเรือจะขับกล่อมให้ท่านฟัง

กลางวัน...ดูแลท่านด้วย ราเมนขึ้นชื่อแห่งเมืองเซนได น้ าซุปคัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเลิศ

ทั้งกระดูกหมูคากิ โครงไก่ น ามาเคี่ยวรวมกับปลาซาบะตากแห้ง ซึ่งดึงเอารสชาติกลมกล่อมของปลา
ออกมานั้นเป็นเคล็ดลับส าคัญจนได้น้ าซุปรสเลิศ

น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟชินคันเซนจาก สถานีรถไฟเซนได ไปยังสถานีรถไฟโตเกียว
โดยรถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุน                                                                           

ซึ่งเป็นที่ 2 รองจากรถไฟ TGV ของประเทศฝรั่งเศส 
(สถานีรถไฟอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม)) 



Shinjuku …..  

สู่ช่วงเวลาที่ท่านรอคอย! สัมผัสบรรยากาศย่านช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่นที่ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าถูกตาถูกใจ ถูกเงินในกระเป๋า

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนาม
ว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ 
รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน
100 yen อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกา    
แบรนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณ
ผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า  เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น 
ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย



ค่ า ... รับรองท่าน ณ คานิโดรากุ ราชันย์แห่งทีวีแชมป์เปี้ยน มื้อพิเศษ

ส่งท้ายต้อนรับการมาเยือนประเทศญี่ปุ่น บริการท่านด้วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตย์ขนานแท้ที่ขึ้น
ชื่อ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 2 สายพันธ์ุ สายพันธ์ุแรก คือ สายพันธ์ุซูไว้  
ขายาว ก้ามยาว มีลักษณะคล้ายปูอลาสก้า ท าให้หลายต่อหลายท่านเข้าใจผิด ส่วนสายพันธ์ุ
ที่สอง คือ สายพันธ์ุทาราบะ พันธ์ุนี้ขาจะสั้นกว่า ตัวป้อมนิยมบริโภคส่วนของก้าม 
เนื่องจากว่าก้ามมีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสหวานละมุน น ามาปรุงแต่งเป็นหลากหลายเมนู ทั้ง
ร้อน เย็น ต้ม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของ
เนื้อปูโดยแท้ ....

ที่พัก  ...  HILLTON TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

LEELAWADEE HOLIDAY



วันทีห่ก.... ของการเดนิทาง 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารเชา้ของโรงแรม

Asakusa Shrine …. เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซ่าคันนอนที่เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว 

ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 นิ้ว ประทับใจด้วยโคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกสองข้างโคมเป็นรูป  เทพเจ้าแห่งลมและสายฟ้า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปัก
รักษาสันติภาพแห่งโลกน าความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลา เชิญเลือก
ชม เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้ เพื่อเป็นมงคล หรือเลือกจะเดิน
เล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ช้อปสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่น
มากมายรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าของ
ที่ระลึก หรือ เลือกชิม ขนมอร่อยๆสไตล์ญี่ปุ่น ก็ย่อมได้ ตามอัธยาศัย ...

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                              
บริการท่านด้วย เทมปุระชื่อดังของย่านอาซะกุซ่า

LEELAWADEE HOLIDAY



อิออนพลาซ่า 
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่ท่านจะได้ตามหาความทรงจ า เก็บน าไปฝากคนที่รักที่เมืองไทย ที่นี่มีสินค้ามากมาย ส าหรับท่านใดมีมีสกุลเงินญี่ปุ่ นเล็กๆ 

เหลืออยู่ ขออนุญาตแนะน าให้เลือกหาพวงกุญแจส าหรับเป็นของฝาก เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่น่ีเค้าประดิษฐ์ ประดอย รายละเอียดได้ค่อนข้างดี ...

17.15 เดินทางกลับสู่เมืองไทยด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG677

21.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี  ฮอลิเดย์



ประเภทผูเ้ดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี ยวเพิ ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

ชั้นธุรกิจ(ราคาโดยประมาณ) ช่าระเพิ ม

99,800.-

95,800.-

94,800.-

93,800.-

18,000.-

20,000.-

41,775.-

97,800.-

93,800.-

92,800.-

91,900.-

18,000.-

20,000.-

41,775.-

98,900.-

94,900.-

93,900.-

92,900.-

18,000.-

20,000.-

41,775.-

อัตราค่าบริการ ส่าหรับผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึน้ไป

**อตัราค่าบริการส าหรบัจ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต า่ 15 ทา่น**

**กรณีออกเดินทาง 10 – 14  ทา่น ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพ่ิมค่าบริการทา่นละ 10,000 บาท

ประเภทผูเ้ดนิทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

978

938

928

919

180

778

978

938

928

919

180

778



อัตรานีร้วม
•คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบตุามรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่
•คา่โรงแรมที่พกั ตามระบใุนโปรแกรม(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง)
•คา่รถรับสง่ระหว่างน าเท่ียว, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ
•คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีได้ระบใุนรายการ, คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
•มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•คา่ประกนัอบุตัิเหตตุลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตใุนวงเงิน   
500,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
•คา่ท าหนงัสือเดินทาง
•คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมตอ่ทา่น )

•คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารที่สัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์ ฯลฯ
•คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%



เง่ือนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด ดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ช่ือบญัชี บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจ
ไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้อง
กราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางทา่น
อ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทน
หากทา่นต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบิน
เทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถงึการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้ เดินทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับ
การออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ หากท่านผู้ เดินทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส าหรับ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการท่องเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของท่าน ไมว่่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน้่อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัิเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถงึความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไมก่็ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถงึวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศ
ท่ีท่านได้เดินทางไป

• เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


