
LEELA GRAND OPEN JAPAN ALPS EXCLUSIVE 
ก ำหนดกำรเดินทำง : 14 – 19 เมษำยน 2561



วันเสำร์ที่ 14 เมษำยน 2561 ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ 

ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”

22.00 น.    ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่   

บริษัทลีลาวดี – ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึง        

ส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

วันอำทิตย์ที่ 15 เมษำยน 2561

00.05 น.    ทะยานสู่ญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 644 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา    

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

07.30 น.    เดินทางถึง สนำมบินนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 



เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงรักษารูปแบบ

วิ ถี ชี วิ ต สภาพแวดล้ อม แล ะอาคาร

บ้านเรือนยุคโบราณของญี่ปุ่นไว้ได้อย่างดี 

ระหว่างการเดินทางท่านจะสัมผัสได้ถึงกลิ่น

อายประวัติศาสตร์ที่ผ่านกาลเวลายาวนาน

TAKAYAMA

มื้อเท่ียง บริการอาหารท่านด้วยเนื้อฮิดะย่างบน

ใบโฮบะ พร้อมเครื่องเคียง

**หากท่านที่ไม่ทานเนื้อบริการเป็นเนื้อหมูแทน**



น าท่านสู่ หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ 

หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป

ทั่วโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพ

นิยายแห่งความฝัน ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก 

โดยองค์กรยู เนสโกในปี 1995 

จากตัวบ้านในลักษณะกัสโซ่สไตล์ 

หรือ ที่ ชาวญี่ ปุ่ น เรี ยกว่ าบ้ าน

แบบกัสโชสึคุริ คือ หลังคาเป็นทรง

พนมมือ เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์แห่ง

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ติดอันดับ

สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในทุกฤดู

SHIRAKAWA



ที่พัก 

หรือเทียบเท่า

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม



Tateyama Kurobe Alpine Route เทือกเขา

ทาเทยามะคือ 1 ใน 3 มหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มี

ทัศนียภาพ ทุกองค์ประกอบ ถูกรังสรรค์ขึ้นราวกับ

การสถิตของเหล่าเทพ งดงาม ความอัศจรรย์ ที่

เหนือค าบรรยายน้ าตกโชเมียว และฮันโนกิ อายุ 

1,000 ปี ความงามแห่งสายน้ าเคียงคู่ กลายเป็น

น้ าตกสูงที่สุดในแดนพระอาทิตย์ 

มื้อเช้ำ : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมวันจันทร์ที1่6 เมษำยน 2561



กลำงวัน... บริการรับรองท่านด้วยเซตอาหารญี่ปุ่น แบบต้นต ารับขนานแท้

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองเมืองมัตสึโมะโต้ะ

ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความ

เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองปราสาทที่เก่าแก่มากว่า 400 ปี ที่มีความงดงามราวกับภาพวาด

แห่งนี้ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศดี พร้อมทั้งแวดล้อมที่เต็มไปด้วย

ความงดงามของธรรมชาติ



ที่พัก 

หรือเทียบเทา่

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม



น าท่านสู่ ปรำสำทมัตสึโมโต้ หรือ

ปราสาทอีกาด าที่สร้างด้วยไม้เก่าแก่ที่สุด

บนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็น

โบราณสถานแห่งชาติ สมบัติล้ าค่าที่ชาว

ญี่ปุ่นหวงแหนยิ่ง หากมองตั้งแต่อยู่นอก

ปราสาทจะเห็นความงามที่ตัดกันของสี

ระหว่างสีด าของตัวปราสาทและสีขาว

ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชม

ปราสาทมัตสึโมโต้ซึมซับบรรยากาศของ

วิถขีุนนางโบราณ

วันอังคำรที่ 17 เมษำยน 2561

เช้า  รับรองท่านด้วยอาหารเช้าของโรงแรม



มื้อเที่ยง 
บริการอาหารท่านด้วย SOBA SET

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปที่ Outlet ที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว

ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และ 

ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ราคาจะต่ า

กว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับช าระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, 

Mastercard, American Express และDiners นอกจากนร้านค้าที่ยังมีบริการ 

Tax Refund ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย

GOTEMBA 

PREMIUM OUTLET



ที่พัก 

หรือเทียบเทา่

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำวำกูจิโกะ เมืองแห่งภูเขำไฟช่ือดัง

ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำร

โรงแรม



ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย

ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีหิมะปก

คลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี . ... น าท่านขึ้น

สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ 

“สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 

เมตร (ในกรณีอากาศเอื้ออ านวย) อิสระให้ท่าน

บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้พร้อม

ซึมซับบรรยากาศที่สดชื่น

เช้ำ บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันพุธที่ 18 เมษำยน 2561

เช้า  รับรองท่านด้วยอาหารเช้าของโรงแรม



กลางวัน บริการท่านด้วย YOKAN หมูย่างหินภูเขาไฟ เมนู

ยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวที่จะต้องมาลองลิ้มชิมรสให้ได้ 

นับว่าเป็นอาหารขึ้นช่ือในแถบนี้เคียงคู่ภูเขาไฟฟูจิ เนื้อหมูหมัก

สูตรพิเศษจากทางร้าน น ามาย่างบนหินภูเขาไฟสีด าสนิท 

ทานคู่กับข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆ แกล้มผักสดและน้ าจิ้มสูตรเด็ด 

ย่านช้อปปิ้งใจกลางมหานครโตเกียว เต็มไปด้วยสีสันความความ

บันเทิงที่ครบเครื่องทั้งกลางวันและยามค่ าคืนไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อป

ปิ้งทั้งแบรด์เนมหรือโลโคลแบรนด์ สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้า

แปลกใหม่จากร้านขายของที่ระลึกทั่วชินจูกุ และร่วมอัพเดทแฟชั่น

สตรีทญี่ปุ่นใหม่ๆ ได้ ณ สถานที่แห่งนี้

น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น



คานิโดรากุ ราชันยแ์ห่งทวีแีชมป์เปีย้น มื้อพิเศษส่งท้ายตอ้นรับ
การมาเยือนประเทศญีปุ่่น บริการท่านด้วยปูยักษ์ลกูพระอาทติย์
ขนานแท้ทีข่ึ้นชื่อ น ามาปรุงแตง่เป็นหลากหลายเมน ูทั้งร้อน เย็น 
ต้ม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจาก
ธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท้ ....

ที่พัก 

หรือเทียบเทา่



น าท่านชมไร่สตอเบอรี่ลูกโต ผลสดๆ รสชาติหวานกรอบให้ท่านเพลิดเพลินกับสีสัน

สวยงามตลอดจนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บผลสตอเบอรี่รับประทานไดอ้ย่างอิสระ

อิออนมอลล์..เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจาก

ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น 

มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่                        

และอุปกรณ์ภายในบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2561

เช้า  รับรองท่านด้วยอาหารเช้าของโรงแรม



กลำงวัน อิสระให้ท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย

17.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตินาริตะ โดยสาย

การบินไทย เที่ยวบิน TG 677

22.30 น. เพียงช่ัวครู่...บินลงสู่ภาคพ้ืนประเทศไทย ณ 

“ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ” ด้วยภาพความทรงจ าอันแสน

วิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลำวดี ฮอลิเดย์

... สมควรแก่เวลำ... น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ...



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.-

18,000.-

24,000.-

42,395.-

97,800.-

93,800.-

92,800.-

91,800.-

18,000.-

24,000.-

42,395.-

98,800.-

94,800.-

93,800.-

92,800.-

18,000.-

24,000.-

42,395.-

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

180

738

978

938

929

919

180

738

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



อัตรำนี้รวม

•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

อัตรำนี้ไม่รวม

•ค่าท าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )

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



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน

“กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท

- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด

- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ 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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด 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 โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ

ออกเดินทาง 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

• เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


