
ก ำหนดกำรเดนิทำงLEELA HOKKAIDO EXCLUSIVE วันที ่30 ธันวำคม 2561 – 03 มกรำคม 2562



วันแรกของกำรเดนิทำง... วันอำทติยท์ี ่30 ธันวำคม 2561

เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

05.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัดระหว่ำงประเทศขำออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทำงเข้ำ
หมำยเลข 2  เคำน์เตอร์ C พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี 

08.00 น. ทะยำนสู่ ประเทศญีปุ่่น เที่ยวบิน TG 680 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย

16.25 น. เดินทำงถึง สนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง 
พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ

มื้อค่ ำ               บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร  



GRAND PARK OTARU
ที่พัก 

หรือระดับเทียบเท่ำ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ โอตำร ุ(เมืองโรแมนติก) ทีค่วบคู่ไปกับควำมเก่ำแก่และควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
แวะชม คลองโอตำรุ ที่มีควำมยำว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่ำวโอตำรุ ซึ่งในสมัยยุค
อุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือบริเวณนี้เฟื่องฟูมำก ให้ท่ำนได้เดินเล่น พร้อมถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย 
กับอำคำรเก่ำแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม  แล้วน ำท่ำนสู่ MUSIC BOX MUSEUM เป็น        
บ้ำนไม้ทรงยุโรปเป็นสถำนที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มำถึง ณ ประเทศญี่ปุ่น ภำยในอำคำรมีหีบเพลง
มำกมำย ด้ำนบนจัดแสดงกล่องเพลงรุ่นแรกๆ ที่น ำมำจำกยุโรปในรูปทรงหลำกหลำยประเมินค่ำไม่ได้  
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี้อันไพเรำะ ภำยในพ้ืนที่ของเสียงดนตรี

OTARU

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 
บริกำรทำ่นด้วย SUSHI

วันที่สองของกำรเดนิทำง... วันจันทรท์ี่ 31 ธันวำคม 2561 ...   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ให้ท่านเพลิดเพลินกับลานสกีสุดลูกหูลูกตาตามอัธยาศัย 
สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ บนปุยหิมะ ทั้ง สโนว์โมบิล ม้า
ลากเลื่อน นั่งกระเช้า (CABLE CAR) ขี่ม้าชมทัศนียภาพสวย ๆ  
และแชะภาพเป็นที่ระลึก (ไม่รวมค่าอุปกรณ์)



ค่ ำ  : รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม ด้วยเมน ูไคเซกิ

ที่พัก TOYA MANSEIKAKU HOTEL หรือเทยีบเทำ่



หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะ
ในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรง
ละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านซามูไร และอื่นๆอีก
มากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้
เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีคน
แต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการ
แสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย

ภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ หมายถึง สายน ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว ซึ่งไอหมอกสีขาวที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเกิดจากการ  
ทับถมของแร่ก ามะถันในบริเวณนี้และโนะโบะริเบะทสึซึ่งมีชื่อเดียวกับสถานที่ตั้งถือเป็นหนึ่งในออนเซ็น ขนาดใหญ่ที่ได้รับความ
นิยมไปท่ัวเกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ยังคงความบริสุทธิ์

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่โนะโบะรเิบะทสึ

กลำงวัน   รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

วันที่สำมของกำรเดนิทำง... วันอังคำรที่ 1 มกรำคม 2562 ... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



SAPPORO

น ำท่ำนเดินทำงสู ่ซัปโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด จัดเป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงทั้งด้ำนเป็นเมืองกำรค้ำ ศูนย์กลำงเศรษฐกิจหลัก 
และเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น

ให้ท่ำนสักกำระ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” ซึ่งเป็นศำลเจ้ำของลัทธิชินโต และศูนย์กลำงในกำร
ท ำพิธีศำสนำของชำวเมืองฮอกไกโด  ท่ำนจะสำมำรถเห็น เสำโทริอิขนำดใหญ่ 
เปรียบเสมือนประตูกั้นวัดจำกโลกภำยนอกตั้งตระหง่ำนอยู่ ถือได้ว่ำเป็นจุดเด่นของ
ศำลเจ้ำแห่งนี้ 

มื้อค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนด้วย ขำปูยักษ์ซัปโปโร



ที่พัก
ROYTON SAPPORO HOTEL

หรือเทยีบเทำ่



น าท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของซัปโปโร แหล่งเพาะพันธุ์โคนม คุณภาพเยี่ยม อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้มี
รสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแลตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ช็อคโกแลตขาวที่เป็นที่
นิยมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ... ภายในโรงงานแห่งนี้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะได้ชม
ขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ

วันที่สี่ของกำรเดนิทำง... วันพุธที ่2 มกรำคม 2562 ... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น ำท่ำนท่องเที่ยว ซัปโปโร (Sapporo) เมือง
หลวงของภูมิภำคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนำด
ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัย
เริ่มต้นยุคเมจิมีกำรพัฒนำฮอกไกโด ท ำให้   
ซัปโปโร ได้รับ เลือกให้ เป็นศูนย์กลำงกำร
บริหำรภูมิภำค เป็นไปตำมค ำแนะน ำของ
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติ ดังนั้นซัปโปโรจึง
สร้ำงขึ้นบนพื้นฐำนของระบบแบบอเมริกำ
เหนือ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 
คือช่วงจัดแข่งขันกีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนำว
ที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในกำรจัดเทศกำล
หิมะ รำเมน และเบียร์

SAPPORO

กลำงวัน   มอบคูปองทำ่นละ 2,000 เยน เพื่อให้อิสระทำ่น
จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER อำคำรสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถำนีรถไฟ มีสินค้ำมำกมำยไว้บริกำร 
เป็นของฝำกจำกเมือง ฮอกไกโด



ที่พัก
ROYTON SAPPORO HOTEL

หรือเทยีบเทำ่

ค่ ำ บำรบ์คีวิเจงกสีขำ่น อำหำรทีไ่ด้รบัควำมนยิม
อย่ำงมำกของ ฮอกไกโด ที่เนื้อนุม่ชัน้ดีและรสชำตอิรอ่ยแบบเฉพำะตวั



18.00 น.  เดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 681
23.50 น.    เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยาน

สนามบินสุวรรณภูม ิด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ 
ลีลำวด ีฮอลิเดย์

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิ New Chitose Airport

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง... วันพฤหัสบดีที่ 3 มกรำคม 2562 ... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำท่ำนช้อปปิ้ง ณ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA แหล่ง
รวมแบรนด์ชั้นน ำ เป็นเอ้ำเลทพำร์คที่ก ำลังได้รับควำมนิยมมำกในขณะนี้ ให้ท่ำนได้มี
ควำมสุขกับห้วงเวลำซื้อของฝำก

กลำงวัน  ให้อิสระท่ำนเพื่อเปน็กำรไมร่บกวนเวลำ



ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชกิบตัรเสรมิ

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)

พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว เฉพำะตั๋วอินเตอร์ (ผู้ใหญ)่ลด

99,800.-
98,800.-
97,800.-
96,800.-
15,000.-
29,000.-

97,800.-
96,800.-
95,800.-
94,800.-
15,000.-
29,000.-

98,800.-
97,800.-
96,800.-
95,800.-
15,000.-
29,000.-

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ
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)

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

978
968
958
948
150
688

978
968
958
948
150
688

อัตรำคำ่บรกิำร ส ำหรับผูเ้ดนิทำง  15 ท่ำนขึ้นไป

- ** ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรณีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน**
- ** กรณีออกเดินทำง ไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท



อัตรำนี้รวม
•ค่ำต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
•ค่ำโรงแรมที่พัก ตำมระบุในโปรแกรม(สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
•ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
•ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน   
500,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
•ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
•ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
•ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด ด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

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



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืมสุรำบนรถ, ก่อเสียง
ร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่
สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบ
ขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่
ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอ
ถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีเพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด

• สถำนท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
เงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต ำแหน่งท่ีน่ังบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีน่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดี
ท่ีสุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


