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“Kyushu”

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

00.50 น. ทะยานสู่เกาะคิวชูด้วยเที่ยวบิน TG 648 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่การบินไทย

ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.ม.

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากรแล้ว 

วันแรกของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

22.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย 

ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน... ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

วันที่สองของการเดินทาง ...



“ศาลเจ้าดาไซฟุ” โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการนั่งรถเข้า

สักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ตลอดสองข้างทางก่อนเดินเข้าสู่

ตัวศาลเจ้านั้น ท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก ทุกสิ่ง

ล้วนสร้างสรรค์ อาทิเช่น ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อสัมผสักับน้้าก็จะปรากฏลาย

ดอกไม้น่าพิศวง หรือขนมที่ทา้มาจากลูกท้ออันเป็นของขึ้นชื่อ

“Kyushu”

DAY 2 

กลางวัน  เดินลัดเลาะเข้าด้านหลัง

ศาลเจ้าเพื่อร่วมรับประทานอาหาร

กลางวันอันขึ้นชื่อ 

บริการท่านด้วย “เซ็ตเบนโตะ”  

รสละมุนเคียงซุปมิโซะร้อนๆ



น้าท่านเดินทางสู่เมืองคิตะคิวชู 

เมืองทางด้านเหนือของเกาะคิวชู 

ชมทิวทัศน์สวยงามและสดชื่น ณ 

Moji Port หรือท่าเรือโมจิ 

จุดเชื่อมต่อระหว่างทางบกและทางน้้า 

รวมทั้งระหว่างเกาะคิวชูและฮอนชู 

จากนั้นน้าท่านสัมผัสบรรยากาศเมือง

ด้วยการนั่งรถไฟโบราณสไตล์คลาสสิก 

เลียบชายฝั่งเกาะคิวชู

ระหว่างสถานี Kyushu Tetsudo

Kinenkan และสถานี Kanmon

Kaikyo Mekari

Kitakyushu

Retro Line

ค่ า บริการท่าน ณ ภัตตาคาร

พื้นเมือง รับรองท่านอย่างอบอุ่น

ด้วย “ชาบู ชาบู” หม้อร้อน ๆ 

สร้างพลังงานและความความอร่อย

เติมเต็มความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  



ที่พัก RIHGA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

--------------------------------

--------------------------------------

เพ่ือความสะดวกสบายในการพักผ่อนของท่าน



ปราสาทโคคูระ ต้นแบบสถาปัตยกรรมปราสาท

ที่แพร่หลายทั่วญี่ปุ่นในทุกวันนี้ ณ เมืองคิตะคิวชู

เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อส่ีร้อยกว่าปีก่อน 

โดย ไดเมียวโมริ คัตสึโนบุ 

เจ้าผู้ครองแค้วนฟุกุโอกะ 

น้าท่านชมปราสาทที่งดงามแห่งนี้อันเป็นที่พักพิง

และป้อมปราการของกองทัพยามเกิดศึกสงคราม 

ด้านในถูกจัดแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใส่เอฟเฟกต์

แสง สี เสียงอย่างสวยงาม

“KYUSHU”
DAY 3 

เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลางวัน  ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาแห่งความสุขของท่าน โดยการมอบคูปองเงินสด

3,000 เยน ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัยที่ท่านช่ืนชอบ 



SPACE WORLD

“KYUSHU”
โลกแห่งความสนุกสนานและจินตนาการก้าลังรอท่านอยู่ 

ณ ธีมพาร์คฮาตะคิวชูขนาดใหญ่ สเปซเวิล์ดภายในแบ่ง

ออกเป็นหลายโซนทั้งในร่ม และกลางแจ้ง พร้อมเครื่อง

เล่นนานาชนิดที่สนุก ตื่นเต้น และหวาดเสียว ให้ท่าน

เพลิดเพลินใช้เวลาอย่างเต็มท่ีกับสวนสนุกแห่งนี้

ค่ า... บริการรับรองท่านด้วยเซต

อาหารญี่ปุ่นรสชาติดี 

ระดับต้นต้ารับขนานแท้



ที่พัก RIGHA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

--------------------------------

--------------------------------------

เพื่อความสะดวกสบายในการพักผ่อนของท่าน



“KYUSHU”
DAY 4 

Fruit Farm

น้าท่านชมไร่ผลไม้สดๆ รสชาติ

หวานกรอบให้ท่านเพลิดเพลินกับ

สีสันสวยงามตลอดจนถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกและเก็บผลไม้

รับประทานได้ตามใจ

*ผลไม้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง**

Yufuin Old Town หมู่บ้านแห่งมนต์เสน่ห์โบราณ

จากนั้นน้าท่านชมบรรยากาศ 2 ข้างทางที่ตั้งเรียงรายด้วย

ร้านค้าหลากหลาย และร้านซ้ือของฝากนับไม่ถ้วนที่ตกแต่งได้

อย่างน่ารักจนท่านอดใจถ่ายรูปไม่ไหว และต้องซ้ือสินค้าที่นี่

กลับไปเป็นของฝากกันซะทุกราย

กลางวัน รับรองท่าน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารเซตแบบญี่ปุ่นขนานแท้

เช้า... รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม



Tosu Premium 

Outlet

น้าท่านสู่...สถานที่ช้อปปิ้ง

ยอดฮิตบนพื้นที่กว้างใหญ่เต็มไป

ด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

ระดับโลกมากมาย เช่น Coach, 

Samsonite, Burbery Gap 

ฯลฯ ที่จะท้าให้หัวใจของท่านพอง

โตไปด้วยความตื่นเต้นกับการช้

อปปิ้งครั้งนี้

“KYUSHU”



ค่ า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

บริการท่านด้วยด้วยเซตอาหารญี่ปุ่นรสชาติดี 

ที่พัก FOREST INN IMARI หรือเทียบเท่า



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยสเต็กเนื้อวัวซากะ 

ซึ่งมีเอกลักษณ์คือความนุ่มของเนื้อ ซึ่งมีไขมันแทรกอยู่ ท้าให้เนื้อมีลักษณะนุ่มละลายในปาก 

(ส าหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ บริการท่านด้วย สเต๊กหมูทงคัตสึแทน)

วันที่ห้าของความสนุกสนาน... เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

SAGA KYUSHU 

ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) 

... ตั้งอยู่ ที่อ้าเภอคาชิมะ จังหวัดซางะ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุด

ของญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นมัสการทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ เป็นศาล

เจ้าซึ่งมีสีสันอันงดงามสดใสตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่าง

สวยงาม มีเทพเจ้าหลักแห่งศาสนาชินโต 3 องค์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งภายใน

นี้ มีศาลเจ้า อิวะซากิ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีของ “ชาวซากะ” ว่าเทพเจ้าแห่ง

ความรักตั้งอยู่ จึงมักมีหนุ่มสาวมาขอพรเรื่องของความรักอยู่มากมาย

“KYUSHU”
DAY 5 



น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟุกุโอกะ

เท่ียวชมย่านเทนจิน ศูนย์กลาง

การค้าที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิง

มากมายของเมืองฟุกุโอกะเพียบพร้อมไป

ด้วยร้านค้าชั้นน้ากว่าร้อยร้าน ไม่ว่าจะ

สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย 

เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

ค่ า... มื้อพิเศษต้อนรับการมา

เยือนประเทศญี่ปุ่น บริการท่าน

ด้วย “เซตเมนูขาปูยักษ์” ลูก

พระอาทิตย์ขนานแท้ที่ขึ้นช่ือ

CANAL CITY HAKATA น้าท่านชมศิลปะ

ความงามสถาปัตยกรรมยุคใหม่ริมแม่น้้า ออกแบบพื้นที่

ภายในให้โล่งกว้าง และมีการขุดคลองให้สายน้้าไหลผ่าน

ใจกลางห้างสรรพสินค้า และให้ท่านได้ชอ้ปปิ้งอย่าง

สนุกสนานจุใจกับร้านค้าหลายร้อยร้าน รวมทั้ง

ร้านอาหารที่น่าลิ้มลองอีกด้วย

“Kyushu”

DAY 5 



ที่พัก CROWN PLAZA FUKUOKA หรือเทียบเท่า



“Kyushu”

11.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG 649

15.30 น. เพียงช่ัวครู่ “บินลงสู่ภาคพ้ืนประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ”

ด้วยภาพความทรงจ้าอันแสนวิเศษ 

...สมควรแก่เวลา... น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เช้า รับรองอาหารท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรมDAY 6 



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)
พกัเด่ียวเพิ่ม
มีตัว๋แล้ว เฉพาะตัว๋อินเตอร์ (ผู้ใหญ่)ลด

89,800.-

84,800.-

83,800.-

82,800.-

18,000.-

20,000.-

87,800.-

82,800.-

81,800.-

80,800.-

18,000.-

20,000.-

88,800.-

83,800.-

82,800.-

81,800.-

18,000.-

20,000.-

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) 

878

828

818

808

180

698

878

828

818

808

180

698

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ปป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



อัตรานี้รวม

•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน   
500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

•ค่าท้าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

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



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 20,000.- บาท

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช้าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
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“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนปขในการรับบริการ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจ
ไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้อง
กราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางทา่น
อ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทน
หากทา่นต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบิน
เทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพา
สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอ
ค ายืนยนัส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็น
เพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั 
หากทา่นยืนยนัจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การ
จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ
จะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไมก็่
ได้ตามอธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัว
ตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรม
ของประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนปขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


