
LEELA JAPAN 

GORGEOUS 
SPRING

ก ำหนดกำรเดินทำง  9-15 เมษำยน 2561



21.00 น.   เรียนเชิญทกุทำ่น...พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) 
ใกล้กับประตูทำงเข้ำ หมำยเลข 2 พบกับเจ้ำหน้ำที่ลีลำวดี ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก  
ณ บริเวณหน้ำเคำน์เตอร์ C

23.15 น.   ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

DAY

1



06.25 น.  ถึงสนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปุ่น....
ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระDAY

2
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรมบริเวณสนำมบิน

ปรำสำทฮิเมจิ  หนึ่งในมรดกโลก ถูกสร้ำงขึ้น 
ในปี ค.ศ.1601 และสร้ำงเสร็จในอีก 8 ปีต่อมำ โดยตัว
ปรำสำททั้งภำยในและภำยนอกนั้นมีกำรปรับปรุงบูรณะอยู่
หลำยครั้ง จนกลำยมำเป็นลักษณะแบบที่เห็นกันในปัจจุบัน 
และยังเป็นปรำสำทที่มีควำมสวยงำมล ำดับต้นๆของประเทศ
ญี่ปุ่น นอกจำกนั้นพื้นที่บริ เวณรอบๆปรำสำทก็มีสิ่งทื่
น่ำสนใจให้ดูมำกมำย รวมถึงต้นซำกุระที่งดงำมเรียงรำย
ใกล้ๆ กับตัวปรำสำท (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) 

HIMEJI
CASTEL



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเซตเมนูอำหำรสไตล์ญี่ปุ่น

น ำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศ นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำสู่ยอดชินโกเบ 
ยอดเขำที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติ     
อินแลนด์ซี  ซึ่งท่ำนสำมำรถมองได้ไกลถึงเกำะอะวำจิ น้ ำตกนุโนบิกิ ที่มี
ควำมสูง 43 ม.  แล ะร ะหว่ ำงทำงลง ณ จุดแว ะพัก น ำท่ ำนชม         
สวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นุโนบิกิ เฮิร์บ กำร์เด้น ที่ประกอบไป
ด้วยพันธุ์สมุนไพรและพันธุ์ดอกไม้กว่ำ 100 ชนิดที่ปลูกในแปลงที่สะอำดได้
มำตรฐำน อิสระท่ำนรับชมและ เลือกซื้อสินค้ำของฝำกได้ตำมอัธยำศัย

SHIN-KOBE
ROPEWAY



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเซตเมนู ชำบู ชำบู สไตล์ญี่ปุ่น

ที่พัก ANA CROWNE OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ



“ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” กับโซนใหม่ล่ำสุดที่เพิ่งเปิดอย่ำงเป็นทำงกำร
ไปไม่นำน  แฮร์รี่พอตเตอร์ และปรำสำทฮอกวอตส์ อันโด่งดังเป็นฉำกส ำคัญ
ของหนัง Harry Potter ภำยในปรำสำทห้องเรียน และทำงเดินเชื่อมยำวไปยัง
ห้องต่ำงๆ ของโรงเรียน ร่วมสัมผัสประสบกำรณ์ที่จะท ำให้ลืมไม่ลงด้วย
เทคโนโลยี 4K จอภำพควำมละเอียดคมชัดมำตรฐำนใหม่ล่ำสุด นอกจำกนี้ยัง
มีโซนอำหำรที่มี เบียร์รสหวำนสูตรเฉพำะปรำศจำกแอลกอฮอล์ที่น้องๆ 
สำมำรถลิ้มรส Butter beer พร้อมร้ำนค้ำขำยของเล่น ร้ำนขำยของที่ระลึก 
และควำมบันเทิงอีกมำกมำยให้ท่ำนได้หลุดเข้ำไปอยู่ในโลกของ Harry Potter…

มื้อเที่ยง :  ทำงเรำขอมอบบัตรรับประทำนอำหำร 2,000 เยน  ให้
ท่ำนสำมำรถเลือกร้ำนอำหำรภำยใน UNIVERSAL STUDIO JAPAN
ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อย่ำงเต็มอำรมณ์

UNIVERSAL 

STUDIO JAPAN

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
DAY

3



แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ท่ำนไม่ควรพลำดในกำรมำเยือนเมือง  
โอซำก้ำแห่งนี้ .ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ สถำนที่ศูนย์กลำงทำงกำรค้ำ 
แฟชั่นดีไซน์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขนมของฝำก น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนถนน 
Dotombori ที่ เ ต็ ม ไปด้ วยผู้ คนที่ ออกมำจั บจ่ ำย ใช้ สอย ร้ ำนค้ ำ 
ร้ำนอำหำร และเอนเตอร์เทนเมนท์ต่ำงๆ มำกมำย น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับ
สัญลักษณ์แห่งชินไซบำชิ ป้ำยกูลิโกะขนำดยักษ์ ก่อนจะให้ท่ำนได้อิสระ
เลือกซื้อสินค้ำย่ำนชินไซบำชิ 

SHINSAIBASHI

ค่ ำ.. บริกำรท่ำนด้วย โอโคโนมิยำกิ  
หรือ พิซซ่ำ ญี่ปุ่นที่มีต้นต ำรับจำกเมอืงโอซำกำ้



หรือเทียบเท่า



DAY
4
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ ภัตตำคำรของโรงแรม

KIYOMIZU 
DERA

วัดคิโยมิสึ หรือเรียกว่ำ วัดน้ ำใส ตั้งอยู่บนเนินเขำฮิงำยำมำ...  สำเหตุที่เรียกว่ำ "วัดน้ ำใส" 
ก็เนื่องมำจำกมีน้ ำศักดิ์สิทธิ์จำกแม่น้ ำ 3 สำย ซึ่งเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติไหลมำจำกเทือกเขำ
สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนำระ ประมำณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวำยแด่ พระโพธิสัตว์กวนอิม 
11 พักต์ หรือสร้ำงขึ้นมำก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นวัดคิโยมิสึถือเป็นเป็นมรดก
โลกอันเก่ำแก่กว่ำ 1500 ปี 

เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

ด้วยเซตเมนู “จังโกะนำเบะ”

น ำท่ำนเดินทำงสู่....เมือง KYOTO เมืองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรมที่แท้จริงของญี่ปุ่น



ย่ำนเกอชิำ ชื่อดัง ย่ำนนี้อยู่ใกล้ๆกับศำลเจ้ำยำซำกะ (Yasaka Shrine) และ
แม่น้ ำคำโมะ (Kamo River) ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ ร้ำนดื่มชำและ
ร้ำนอำหำรมำกมำย ซึ่งแต่ละร้ำนก็จะกำรแสดงโชว์จำกเกอิโกะ (geiko) และ 
ไมโกะ (maiko) ซึ่งสวยงำมและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก 
ในย่ำนนี้อำคำรบ้ำนเรือนจะเป็นอำคำรไม้แบบด้ังเดิม 

GION

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



ที่พัก
KYOTO PRINCE 

HOTEL
หรือเทียบเท่ำ



ARASHIYAMA

TENRYUJI

เป็นวัดที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในเขตอำรำชิยำม่ำของเกียวโต 
เป็นอันดับ 1 จำก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึก
เป็นมรกดโลก นอกจำกนี้ยังมีโรงเรียนสอนศำสนำพุทธนิกำย
รินซำย เซน อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ วัดเทนริวจิ อีกด้วย 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองนำโกย่ำ

จำกนั้นมุ่งหน้ำสู่ สถำนี อะรำชยิำมำ่ เพื่อ นั่งรถไฟสำยธรรมชำต ิ
โทร็อคโกะ ลัดเลำะไปตำมภูเขำ เลียบฝั่งแม่น้ ำโฮะซึ รถไฟสำยนี้เป็นรถไฟ
โบรำณท่ียังคงใช้พลังงำนไอน้ ำ ประกอบกับเส้นทำงที่รถไฟแล่นผ่ำนหุบเขำ
และแม่น้ ำ จึงท ำให้เส้นทำงน้ีได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นเส้นทำงรถไฟสำย
ธรรมชำติที่มีควำมโรแมนติก สู่สถำนีรถไฟ คะเมะโอะกะ

DAY
5

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม

กลางวนั บริการอาหารค ่า ณ ภัตตราคาร 
บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารญี ปุ่น                  



หนึ่งในเทศกำลแสดงแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งมีกำรน ำไฟมำประดับ 8 ล้ำนดวงในสวน
ดอกไม้ มีทั้งทุ่งหญ้ำขนำดใหญ่ที่น ำไฟสีฟ้ำมำ
ตกแต่งให้ดู เหมือนทะเล จุดไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่
อุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สำมำรถขึ้นลิฟท์ไป
ด้ำนบน เมื่อมองลงมำจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุม
กว้ำงซึ่งสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียว

NABANA NO 

SATO WINTER   

ILLUMINATION



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร … 

บริกำรท่ำนดว้ย KOBE เนื้อนุ่ม
ส ำหรับท่ำนท่ีไม่ประทำนเน้ือ ทำงร้ำนขอเสิร์ฟเป็น

อำหำรหลักของทำงร้ำนแทน

ที่พัก

HILTON 

NAGOYA
หรือเทียบเท่ำ



สัญลักษณ์ประจ ำเมือง ก่อสร้ำงโดยโชกุน โทกุงำวะ อิเอะยำสุที่
มีชื่อเสียง และจุดเด่นอีกอย่ำงที่ส ำคัญของปรำสำทไม่ควร
พลำดชม คือ คินชะจิ รูปสลักปลำหัวเสือทองค ำที่หุ้มทองเพียง 
1 เดียวในญี่ปุ่น และมีควำมส ำคัญต่อประวัติศำสตร์กำรรบของ
ชำวนำโกย่ำมำก ในฐำนะป้อมปรำกำรส ำคัญที่สร้ำงขึ้นสมัยเอโดะ 
เป็นจุดยุทธศำสตร์ส ำคัญระหว่ำง เอโดะ และเกียวโต

NAGOYA CASTEL

DAY

6

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตรำ
คำร บริกำรท่ำนด้วยปูยักษ์รูปพระอำทิตย์ ที่
ขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่นน้ันยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 
2 สำยพันธุ์ สำยพันธุ์แรก คือ สำยพันธุ์ซูไว้ 
น ำมำปรุงแต่งเป็นหลำกหลำยเมนู เพรำะมันคือ
ควำมอร่อยจำกธรรมชำติโดยแท้



OTSU CANON

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” เป็นย่ำนช้อปปิ้งและแหล่ง
บันเทิงยำมรำตรี จะมีสินค้ำแบรนด์เนมจำกทั่วทุกมุมโลกมำวำงขำย
ที่ถนนสำยนี้ นอกจำกนั้นยังมี ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร ที่บ่ง
บอกถึงควำมมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่ำนได้เลือกอย่ำงมำกมำย

SAKAE

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจำ้โอสึ เป็นหน่ึงในสำมศำลเจ้ำที่บูชำเจ้ำแม่กวนอิม
ที่ใหญ่ที่สุดใน ญี่ปุ่น และเป็นวัดประจ ำตระกูลโอดะอีกด้วย

ค่ ำ อิสระให้ท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรตำมอธัยำศัย เพื่อไม่ให้เสียเวลำต่อกำรช้อปปิ้ง



00.15 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำโกย่ำ โดยสำยกำรบนิไทย เที่ยวบิน TG 647

05.00 น. เพียงชั่วครู ่บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ “ท่ำอำกำศยำนสนำมบนิสุวรรณภูมิ” ด้วยภำพควำม
ทรงจ ำอันแสนวเิศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

21.00 น.  ... สมควรแก่เวลำ... น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบินนำโกย่ำ ...

ค่ ำ อิสระให้ทำ่นเลือกรับประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั เพื่อไมใ่ห้เสียเวลำต่อกำรช้อปปิง้

DAY

7



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

109,800.-

105,800.-

104,800.-

103,800.-

18,000.-

27,000.-

107,800.-

103,800.-

102,800.-

101,800.-

18,000.-

27,000.-

108,800.-

104,800.-

103,800.-

102,800.-

18,000.-

27,000.-

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) 

1078

1038

1028

1018

180

808

1078

1038

1028

1018

180

808

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



อัตรานีร้วม
•คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบตุามรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่
•คา่โรงแรมที่พกั ตามระบใุนโปรแกรม(สองทา่นตอ่หนึ่งห้อง)
•คา่รถรับสง่ระหว่างน าเท่ียว, คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ
•คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีได้ระบใุนรายการ, คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
•มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•คา่ประกนัอบุตัิเหตตุลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตใุนวงเงิน   
500,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
•คา่ท าหนงัสือเดินทาง
•คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น )

•คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารที่สัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์ ฯลฯ
•คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%



เง่ือนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั
- ช าระโดยเงินสด ดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)
ช่ือบญัชี บริษัท ลลีาวด ีฮอลเิดย์ จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด



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


