
ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธันวำคม 2561 - 4 มกรำคม 2562

LEELA JAPAN 
DELUXE PERFECT



เดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุข อย่ำงสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”
06.00 น.  ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเข้ำ 2 เคำน์เตอร์ C 

พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี - ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำนดูแลควำมพร้อม 
ด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

DAY

1

08.25 น. ทะยำนสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 672 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มีเวลำพักผ่อนรำว 6 ช.ม.

15.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำร
ทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

ค่ ำ บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เช้า บริการท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ที่พัก
GRANVIA OSAKA หรือ

เทียบเท่ำ



ยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” กับโซนใหม่ล่ำสุดท่ีเพิ่งเปิดอย่ำงเป็น
ทำงกำรไปไม่นำน  แฮร์รี่พอตเตอร์และปรำสำทฮอกวอตส์

อันโด่งดังเป็นฉำกส ำคัญของหนัง Harry Potter 
ภำยในปรำสำทห้องเรียน และทำงเดินเชื่อมยำวไปยังห้องต่ำงๆ               

ของโรงเรียน ร่วมสัมผัสประสบกำรณ์ที่จะท ำให้ลืมไม่ลงด้วยเทคโนโลยี 
4K จอภำพควำมละเอียดคมชัดมำตรฐำนใหม่ล่ำสุด นอกจำกน้ียังมีโซน
อำหำรที่มี เบียร์รสหวำนสูตรเฉพำะปรำศจำกแอลกอฮอล์ท่ีน้องๆ 

สำมำรถลิ้มรส Butter beer พร้อมร้ำนค้ำขำยของเล่น                          
ร้ำนขำยของที่ระลึก และควำมบันเทิงอีกมำกมำยให้ท่ำนได้หลุดเข้ำไปอยู่

ในโลกของHarry Potter…

มื้อเที่ยง : อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันได้ตำมอัธยำศัยเพื่อไม่
เป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำ UNIVERSAL 

STUDIO JAPAN

วันอำทติยท์ี่ 30 ธันวำคม 2561 มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรเช้ำ

DAY

2



หลังจำกสนุกสนำนเต็มที่กับ UNIVERSAL STUDIO JAPAN 
เรำขอพำท่ำนไปย่ำนช้อปป้ิงแห่งเมืองโอซำก้ำ

SHINSAIBASHI

ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ สถำนที่ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ                 
แฟชั่นดีไซน์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขนมของฝำก ที่นี่ทุกสิ่งที่ท่ำน
คิดถึง สำมำรถจัดหำเพื่อครอบครองได้ทั้งสิ้น 

มื้อเย็น.. บริกำรท่ำนด้วย โอโคโนมิยำกิ  
หรือ พิซซ่ำ ญี่ปุ่นที่มีต้นต ำรับจำกเมืองโอซำก้ำ  



ที่พัก
GRANVIA OSAKA หรือ

เทียบเท่ำ



DAY 3 วันจันทรท่ี์ 31 ธันวาคม 2561 เช้า บริการท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม



สัญลกัษณป์ระจ ำเมอืง ก่อสรำ้งโดยโชกนุ โทกงุำวะ อิเอะยำสุ
ที่มีชือ่เสยีง และจดุเดน่อกีอยำ่งทีส่ ำคญัของปรำสำททีไ่มค่วร
พลำดชม คือ คินชะจ ิรูปสลกัปลำหวัเสอืทองค ำทีหุ่ม้ทอง
เพียง 1 เดียวในญี่ปุน่ และมคีวำมส ำคญัตอ่ประวตัศิำสตร ์ 

กำรรบของชำวนำโกยำ่มำกในฐำนะปอ้มปรำกำรส ำคญัทีส่รำ้ง
ขึ้นสมยัเอโดะ เป็นจดุยทุธศำสตรส์ ำคญัระหวำ่ง

เอโดะและเกยีวโต
*เดนิชมเฉพำะภำยนอก เนื่องจำกปรำสำทจะท ำกำรปดิในชว่ง

เทศกำลปใีหม ่จึงขออภยัมำ ณ ที่นี้*

คาซาเอะ เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก เรียงรายทั้ง 2 ฟากฝั่ง

ถนน ให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP ZARA ฯลฯ



ที่พัก โรงแรม HILTON NAGOYA HOTEL

หรือเทียบเท่า

1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญี่ปุ่น คือ เนื้อฮิดะ เนื้อ

มัตซึซากะและเนื้อโกเบ จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ 

“วากิว” ที่เลี้ยงด้วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื้อ 

ท าให้ไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อ ลักษณะคล้าย    

เนื้อโทโร่ของปลาทูน่าใหญ่ เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดง

กลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่ง

ความพิเศษที่ต้องจดจ า …

(หากไม่ทานเนื้อ ขอรับรองท่านด้วย เมนูซีฟู้ด)

ค่ า... บริการท่านด้วย

เนื้อโกเบ



ท่ำนสำมำรถชื่นชมควำมงำมของภูเขำไฟฟูจิ พร้อมกับไร่
ชำเขียวซึ่ง Nihondaira เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อ ในเรื่องกำรปลูก
ชำเขียวของประเทศญี่ปุ่น ที่ไร่ชำน้ี ยังเปิดให้นักท่องเที่ยว

ได้เรียนรู้วิธีกำรเก็บใบชำ อีกด้วย

NIHONDAIRA

DAY

4

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เช้า บริการท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 4



ทะเลสำบฮำมำนะ โอบรอบฝั่งเมือง
ฮำมำมะสึ และ เมืองโคะไซ จังหวัด ชิสึโอกะ
บริ เวณรอบทะเลสำบมีรีสอร์ทจ ำนวนมำก                        
ในช่วงอำกำศดีๆผู้คนจะออกมำท ำกิจกรรม
บริเวณนี้ ไม่ว่ำแล่นเรือ ทั้งเรือยอร์ชและเรือ
พำยตลอดทั้งปี

Hamana 

Lake
มื้อเทีย่ง บริกำรอำหำร 
ณ ภัตตำคำร Lake 
Hamana Eel บริกำร
ท่ำนด้วยปลำไหลย่ำง
หอมๆ อำหำรขึ้นชื่อ
ของเมืองนี้



เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่บนฐำนทิศเหนือของภูเขำไฟฟูจิ 
บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งส ำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะแรกจะ
มีควำมลำดชันต่ ำ  และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวน
ขนำดใหญ่ส ำหรับเด็กเล็ก สำมำรถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้

กำรเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ  

*อัตตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมอปุกรณ์ในกำรเลน่สก ียกเวน้ Snow Sled

FUJITEN
SKI RESORT

**หำกหิมะไม่เพียงพอขอน ำท่ำนสู่หมู่บ้ำนโอชิโนะฮักไคแทน**



ที่พัก และ บริกำรอำหำรท่ำน
ภำยในภัตตำคำรของโรงแรม HANA ISAWA 

HOTEL
หรือเทียบเท่ำ



FUJI
ภูเขำไฟฟูจินี้เป็นภูเขำที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชำวญี่ปุ่น
เรียกภูเขำไฟฟูจิว่ำ ฟูจิซัง (Fujisan) มีควำมสูงรำว 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จำกวัดเส้นรอบวงของ
ภูเขำไฟฟูจิวัดเส้นรอบวงได้ประมำณ 100 กิโลเมตร 
ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ                               

บริเวณโดยรอบภูเขำไฟฟูจิมีสวนสำธำรณะ                  
มีสถำนท่ีว่ำยน้ ำ อำบน้ ำ มีทะเลสำบกว้ำงใหญ่                   

และทัศนียภำพที่งดงำม

DAY 5วันพุธที ่2 มกรำคม 2562 มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรมโรงแรม



มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำร
ท่ำนด้วยเมนูหมูย่ำงภูเขำไฟ ณ 
ภัตตำคำร Yokan

ย่ำนชนิจูก ุ....แหล่งบันเทิงและ
แหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำง
เมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวม
แฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำ
แฟชั่นนิสต้ำ  มีสถำนีรถไฟชินจูกุ
ที่เป็นเหมือนศูนย์กลำงของย่ำนน้ี  

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำนี
ที่คึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น 

ให้เวลำอิสระแก่ท่ำนในกำรเลือก   
ช้อปป้ิงสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย

SHINJUKU



บริกำรท่ำนด้วยปูยักษ์ลูกพระอำทิตย์ขนำนแท้ที่ขึ้นชื่อ ใน
ประเทศญี่ปุ่นน ำมำปรุงแต่งเป็นหลำกหลำยเมนู ทั้งร้อน 
เย็น ต้ม นึ่ง ทอด หรือซำซิมิก็สุดวิเศษ เพรำะมันคือ

ควำมหวำนจำกธรรมชำติของเนื้อปูโดยแท้ 
ที่พัก GRAND NIKKO DAIBA HOTEL หรือเทยีบเทำ่

GRAND

NIKKO

มื้อค่ ำ



สถำนที่แห่งกำรเติมแต้มจินตนำกำรให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุดด้วย
งบประมำณกำรสร้ำงฝันกว่ำ 600 ล้ำนบำท สำมำรถเนรมิต
ชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจำกตัวกำร์ตูนที่คุณชื่นชอบ อำทิ                 

มิกกี้เม้ำท์ พระเอกรุ่นเก๋ำ, สำวงำมผิวขำวรำวหิมะ ผมด ำดุจ
กำน้ ำ หรือสโนว์ไวท์, เหล่ำเอลฟ์ในเทพนิยำย, บัซซ์ไลท์เยียร์                       
ผู้พิชิต “ควำมเวิ้งว้ำงอันไกลโพ้น” ณ ที่แห่งนี้ จินตนำกำร            
จิตวิญญำณเจตจ ำนงของพวกเค้ำและ Mr.Walt Disney                  

ยังมีชีวิต คงอยู่ ตลอดกำล...

TOKYO 

DISNEYLAND

มื้อกลำงวนั ขออนุญำตไม่รบกวนช่วงเวลำสุดพิเศษ ให้ท่ำนได้อิสระ
รับประทำนอำหำรได้ตำมอัธยำศัย 

DAY

6

วันพฤหสับดีที ่3 มกรำคม 2562
มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ช่วงเย็นหลังจำกสนุกสนำมแบบเต็มอิ่มกับ Tokyo Disney Land 
เรำขอให้เวลำอิสระแก่ท่ำนในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำม

อัธยำศัยด้วยกำรมอบบัตรรับประทำนอำหำรมูลค่ำ 3,000 เยน
และจำกนั้นเรำขอน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก 

ที่พัก
ANA 

CROWNE  

NARITA 



ไร่สตรอเบอรี่ มำตรฐำนลีลำวดี 
หำกเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมแล้ว ควำมพร้อม ควำมสุกงอม                  

ที่พอดิบพอดี ท่ำนจะสำมำรถลิ้มลองสตรอเบอรี่ท่ีหอม             
หวำน  รสละมุน สด ๆ เก็บได้จำกต้นด้วยตัวท่ำนเองเป็นที่
สนุกสนำน และสุดแสนจะบันเทิงอำรมณ์ ตำมที่ท่ำนพึงใจใน

ปริมำณ.. (ไร่ผลไม้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม)

STRAWBERRY 

FARM

DAY

7

มื้อเที่ยง : ให้อิสระแก่ท่ำนในกำรเลือก
รับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย

จำกนั้นน ำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนำด
ใหญ่ของเมืองนำริตะ ณ อิออน พลำซ่ำ 

อิสระให้ท่ำนได้เลือกชม - เลือกซื้อสินค้ำจำก
ซุปเปอร์มำร์เก็ต และจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ                
ไม่ว่ำจะเป็น เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ รองเท้ำ               
ของแต่งบ้ำน ของที่ระลึก ฯลฯ 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ

วันศกุรท์ี ่4 มกรำคม 2562 มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



17.15 น.  เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG 677

22.30 น.  เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ
ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ 
ด้วยควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ 
ลีลำวดี 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 (ผู้ใหญ)่ลด

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

129,900.-

124,900.-

123,900.-

122,900.-

25,000.-

28,000.-

48,395.-

127,900.-

122,900.-

121,900.-

120,900.-

25,000.-

28,000.-

48,395.-

128,900.-

123,900.-

122,900.-

121,900.-

25,000.-

28,000.-

48,395.-

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)่ 

1279

1229

1219

1209

250

999

1279

1229

1219

1209

250

999

อัตราค่าบริการ

**อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทางขั้นต่่า 15 ท่าน**

**กรณีออกเดินทาง 10 – 14  ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่าบริการท่านละ 10,000 บาท



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขการช่าระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท 

- ช่าระยอดมัดจ่า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด

- ช่าระโดยเงินสด

- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำนหรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

ในกรณีท่ีท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินท่ีไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, 
พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอ
ค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่
ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและ
ครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป

เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจ้งแลว้ขำ้งต้น


