
ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62



วันเสำร์ที่ 29 ธันวำคม 2561ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย

“สำยกำรบินไทย”

20.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่

ช่วงเวลาแห่งความสุข

22.10 น. ทะยานสู่ญ่ีปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 640 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันอำทิตย์ที่ 30 ธันวำคม 2561

06.20 น. เดินทาง...ถึง สนำมบินนำนำชำตินำริตะ ประเทศ ญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าบริเวณโรงแรมสนามบิน



กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 

บริกำรท่ำนด้วยเมนูเซตอำหำรญี่ปุ่น







ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม



ออกเดินทางพาท่านท้าลมหนาวเล่นสกีที่สนุกสุดยอด กับ

บรรยากาศสวยๆ ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์

(JAPAN ALPS) ลานสกีใหญ่ๆ ณ สกีรสีอร์ทนากาโน่

แห่งนี้ ที่มีลานสกีรสีอร์ทมากมายให้ท่านเลือกสรร เลือกใช้

บริการ และมีจุดแวะชมวิวสวยๆ มากมาย ที่จะท าให้ท่าน

ตื่นเต้นและเพลิดเพลินอย่างไม่รู้จบ

DAY 3

กลำงวัน เสิร์ฟท่ำนด้วยโซบะเซต ให้ท่ำนอิ่มอร่อยไปกับเส้นโซบะ

นุ่มๆ และซุปหอมๆ รสเข้ม

วันจันทร์ที่ 31 ธันวำคม 2561 เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ปรำสำทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด าที่สร้าง

ด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดบนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็น

โบราณสถานแห่งชาติ สมบัติล้ าค่าที่ชาวญี่ปุ่น   

หวงแหนยิ่ง หากมองตั้งแต่อยู่นอกปราสาทจะเห็น

ความงามที่ตัดกันของสีระหว่างสีด าของตัวปราสาท

และสีขาวของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม

ปราสาทมัตสโึมโต้ซึมซับบรรยากาศของ

วิถีขุนนางโบราณ



ให้ท่านได้สนุกสนานกับวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะ

วาซาบิ ต้นวาซาบิอ่อนๆ ที่ก าลังเติบโตในน้ าใสสะอาดบริสุทธิ์ ท่ี

ละลายมาจากหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ท าให้วาซาบิที่ได้มีคุณภาพ

ดีที่สุดของญ่ีปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเดินทางดีๆ ที่นัก

เดินทางต้องมาชมให้ได้ นอกจากนี้ในฟาร์มยังมีสินค้าคุณภาพดี

อีกมายมายให้ได้เลือกซื้อเลือกชม เช่น ไอศกรีมวาซาบิรสชาติดี 

เส้นโซบะวาซาบิอร่อยๆ แกงกะหรี่วาซาบิที่เป็นเมนูโปรดของชาว

ญี่ปุ่น และไส้กรอกวาซาบิ ฯลฯ



ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 



กระเช้าชินโฮตากะจะพาท่านค่อยๆ ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโอคุฮิดะผ่านเรือ

กอนโดล่า หรือกระเช้าแก้วใสขนาดใหญ่ที่มีสีสันสดสวย เมื่อขึ้นสู่บนยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะภูเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของ

ญี่ปุ่นแล้ว จะมีดาดฟ้าให้ท่านขึ้นชมซึมซับบรรยากาศหิมะที่โปรยปรายตลอดทั้งปีของภูเขาและหุบเขา

DAY 4

กลำงวัน บริกำรท่ำนรับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร

วันอังคำรที่ 1 มกรำคม 2562 เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม







หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยายแห่ง

ความฝัน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี 1995 จากตัวบ้านในลักษณะ

กัสโซสไตล์ หรือ ท่ีชาวญี่ปุ่นเรียกว่าบ้านแบบกัสโชสึคุริ คือ หลังคาเป็นทรงพนมมือ เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์

แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติดอันดับสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในทุกฤดู

DAY 5



มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเน้ือฮิดะย่ำงบนใบโอบะ พร้อมเครื่องเคียง

(หำกไม่ทำนเนื้อ ทำงบริษัทบริกำร เนื้อหมู แทน)



หนึ่งในเทศกาลแสดงแสงสีที่ใหญท่ี่สดุใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการน าไฟมาประดับ 8 ล้าน
ดวงในสวนดอกไม้ มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่
น าไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล จุดไฮไลท์

ของที่นี่อยู่ที่อุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิว          
ที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมา           
จะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้างซึ่งสร้าง

ความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียว

NABANA NO 

SANTO WINTER 
ILUMINATION



ที่พัก โรงแรม HILTON NAGOYA HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญ่ีปุ่น คือ เนื้อฮิดะ เนื้อ

มัตซึซากะและเนื้อโกเบ จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ 

“วากิว” ที่เลี้ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื้อ 

ท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อ ลักษณะคล้าย    

เนื้อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดง

กลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่ง

ความพิเศษที่ต้องจดจ า …

(หำกไม่ทำนเนื้อ ขอรับรองท่ำนด้วย เมนูซีฟู้ด)

ค่ า... บริการท่านด้วย

เนื้อโกเบ



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*

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกรำคม 2562 เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรมDAY 6

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



ซาคาเอะ เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก เรียงรายทั้ง 

2 ฟากฝั่งถนน ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP 

ZARA ฯลฯ

มื้อค ่ำ บริกำรท่ำนด้วยปูยักษ์ลูกพระอำทติย์ขนำน
แท้ที ขึ้นชื อ ในประเทศญี ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่เพียง
แค่ 2 สำยพันธุ์ หนึ งในนั้น คือ สำยพันธุ์ซูไว่

น่ำมำปรุงแต่งเป็นหลำกหลำยเมนูท้ังร้อน เย็น ต้ม 
นึ ง ทอด หรือซำซิมิก็สุดวิเศษ  เพรำะมันคือควำม

หวำนจำกธรรมชำติของเนื้อปูโดยแท้





...สมควรแก่เวลำ... น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติเซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น

สนำมบินนำนำชำติเซนแทร์ นำโกย่ำ

TG 647

“บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ”

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลำวดี ฮอลิเดย์

DAY 7วันศุกร์ที่ 4 มกรำคม 2562 เช้ำ บริกำรท่ำน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

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

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

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

119,800.-

115,800.-

114,800.-

113,800.-

20,000.-

27,000.-

52,875.-

117,800.-

113,800.-

112,800.-

111,800.-

20,000.-

27,000.-

52,875.-

118,800.-

114,800.-

113,800.-

112,800.-

20,000.-

27,000.-

52,875.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

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 (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1178

1138

1128

1118

200

908

1178

1138

1128

1118

200

908

อัตรำค่ำบริกำร ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น**

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



อัตรำนี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน

วงเงิน 500,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 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

- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (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



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
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 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 านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในข้อความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


