


วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

19.30น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลีลาวดี–ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่

ช่วงเวลาแห่งความสุข

22.10น. ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 640 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันอาทิตย์ท่ี 30 ธันวาคม 2561

06.20น. เดินทาง...ถึง สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมบริเวณสนามบิน 



เที่ยง
บริการอาหารท่านด้วย เทมปุระร้านดัง

วัดอาซากุสะ มีชื่อเดิมว่า วัดเซ็นโซจิ                                
เป็นวัดพุทธโบราณ แต่ที่เรียกกันติดปากว่า 
วัดอาซากุสะ เพราะตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ  
ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่าโชกุน              

และซามูไร มักจะมาสักการะและขอพรจากเทพ
เจ้าคันนนเป็นประจ า และสิ่งที่ขอพรไปน้ันก็
ประสบผลส าเร็จ ท าให้ซามูไรและโชกุน               
จึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

ปัจจุบัน ตรงกลางวัดจะมีกระถางธูปขนาด
ใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าถ้าได้รับควันนี้ติด
ตัวมาจะโชคดีมีสุข เพราะฉะนั้นทุกคนท่ีไปก็จะ

ไปยืนอังรับเอาไอควันนั้นเข้าตัว

ASAKUSA TEMPLE



ย่านชนิจูก ุ....แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆของ

เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุ                           
ที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านน้ี 

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น 
ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

SHINJUKU

มื้อค ่ำ บริกำรท่ำนด้วยปูยักษ์ลูกพระ
อำทิตยข์นำนแท้ที ขึ้นชื อ ในประเทศ

ญี ปุ่นน้ันยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 2 สำย
พันธุ์ หนึ งในนั้น คือ สำยพันธุ์ซูไว้ 
น่ำมำปรุงแต่งเป็นหลำกหลำยเมนูท้ัง
ร้อน เย็น ต้ม นึ ง ทอด หรือซำซิมิก็
สุดวิเศษ  เพรำะมันคือควำมหวำนจำก

ธรรมชำติของเนื้อปูโดยแท้

KANIDORAKU



\

ที่พัก โรงแรม GRAND NIKKO DAIBA HOTEL 
หรือเทียบเท่า



จังหวัดกุนมะ ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกผลไม้ทางการเกษตรได้ดี 
โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่ ผลไม้ขวัญใจใครหลายๆ คน สตรอ

เบอร์รี่ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมหวาน และสดกรอบ

DAY 3

กลางวัน บริการท่านอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันจันทรท์ี ่31 ธันวาคม 2561 เช้า บริการทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ค่่า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คารุอิซาวะสกีรสีอร์ท โรงแรมสกีรสีอร์ทชื่อดังที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองนากาโน่ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในวันดีๆ กับครอบครัว 
สนุกสนานกับโซนลานสกีขนาดใหญ่ที่ท่าจากหิมะเทียม พลางชื่นชมกับ
บรรยากาศหนาวๆ และหิมะพร่า อีกทั้งท่ีนี่ยังมีโรงเรียนฝึกหัดสกี

ส่าหรับผู้ก่าลังหัดเริ่มต้นอีกด้วย

ทีพั่ก โรงแรม PRINCE KARUIZAWA SKI 
RESORT หรือเทียบเท่า



SHINHOKATA ROPEWAY
กระเช้าชินโฮกาตะจะพาท่านค่อยๆ ไต่

ระดับขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะเห็นวิว
ทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโอ
คุฮดิะผ่านเรือกอนโดล่า หรือกระเช้าแก้ว
ใสขนาดใหญ่ที่มีสีสันสดสวย เมื่อขึ้นสู่บน
ยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะภูเขาที่สูงเป็น
อันดับ 3 ของญี่ปุ่นแล้ว จะมีดาดฟ้าให้
ท่านขึ้นชมซึมซับบรรยากาศหิมะที่โปรย
ปรายตลอดทั้งปีของภูเขาและหุบเขา

กลางวัน บริการท่านรบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

วันอังคารที ่1 มกราคม 2562 เช้า บริการทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 4



TAKAYAMA

เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงรักษา

รูปแบบวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และอาคาร

บ้านเรือนยุคโบราณญี่ปุ่นไว้ได้อย่างดี 

ระหว่างการเดินทางท่านจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอาย

ของประวัติศาสตร์ที่ผ่านกาลเวลายาวนาน

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม





หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยายแห่งความฝัน ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จากตัวบ้านในลักษณะ กัสโซ่สไตล์ (GASSHO STYLE) หรือ

ที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าบ้านแบบ กัสโชสคึุริ คือ หลังคาเป็นทรงพนมมือ เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติด
อันดับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกฤดู

DAY 5วันพุธที ่2 มกราคม  2561 เช้า บริการทา่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม



กลางวัน  บรกิารอาหารทา่นดว้ยเนือ้ฮิดะยา่งบนใบโอบะ พร้อมเครือ่งเคยีง



สัญลกัษณป์ระจ าเมอืง ก่อสรา้งโดยโชกนุ โทกงุาวะ อิเอะยาสุ
ที่มีชือ่เสยีง และจดุเดน่อกีอยา่งทีส่ าคญัของปราสาทไมค่วร
พลาดชม คือ คินชะจ ิรูปสลกัปลาหวัเสอืทองค าทีหุ่ม้ทอง
เพียง 1 เดียวในญีปุ่น่ และมคีวามส าคญัตอ่ประวตัศิาสตร ์ 

การรบของชาวนาโกยา่มากในฐานะปอ้มปราการส าคญัทีส่รา้ง
ขึ้นสมยัเอโดะ เป็นจดุยทุธศาสตรส์ าคญัระหวา่ง

เอโดะและเกยีวโต
*เดนิชมเฉพาะภายนอก เนื่องจากปราสาทจะท าการปดิในชว่ง

เทศกาลปใีหม ่จึงขออภยัมา ณ ที่นี้*

ม้ือค่่า บริการอาหารท่านดว้ย เนื้อ KOBE



ที่พัก
GRANVIA OSAKA หรือ

เทียบเท่า



น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโอซากา้

น าท่านสู่เมืองโอซาก้า ช็อปปิ้ง 1 ใน 3 ย่าน ศูนย์การค้าที่โด่งดังไม่
เป็นสองรองใคร ให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินในแหล่งรวมความ
บันเทิงแห่งใหญ่ เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร สตรีทแบรนด์ญี่ปุ่น
และต่างประเทศ ร้านขนมชีสทาร์ตอร่อยๆ ที่มีชื่อเสียง และ
บรรยากาศสนุกสนาน

มื้อเที่ยง :อิสระรับประทานอาหกลางวันได้ตามอัธยาศัย

วันพฤหสับดทีี ่3 มกราคม 2561
มื้อเชา้ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม



...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

17.30น. ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 673

21.00น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ” ด้วยภาพความทรงจ า

อันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

109,800.-

105,800.-

104,800.-

103,800.-

22,000.-

25,000.-

107,800.-

103,800.-

102,800.-

101,800.-

22,000.-

25,000.-

108,800.-

102,800.-

103,800.-

102,900.-

22,000.-

25,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

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

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

พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

1078

1038

1028

1018

220

828

978

948

918

888

220

828

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช าระเงนิ: ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคาร กสิกรไทย  
บัญชีกระแสรายวนั เลขที่  639-1-00265-5

“การจา่ยสว่นที่เหลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลกิ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, 
หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทาง
ส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

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

ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


