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ก ำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62



19.00 น.      นัดพบท่ำน ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ
22.10 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 640

06.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ หลังผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง

วันศุกรท์ี่ 28 ธันวำคม 2561 

วันเสำรท์ี ่29 ธันวำคม 2561 



มื้อเที่ยงและมื้อเยน็ :  ทำงเรำขอมอบบัตรรับประทำนอำหำร                     
3,000 เยน  ให้ท่ำนสำมำรถเลือกร้ำนอำหำรภำยใน 

TOKYO DISNEY LAND ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร              
ได้อย่ำงเต็มอำรมณ์

TOKYO 

DISNEYLANDที่พัก GRAND NIKKO TOKYO DAIBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

สวนสนุกขนำดใหญ่ ซึ่งภำยในถูกแบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถเลือก
เพลิดเพลินไปได้ในทุกเพศทุกด้วยควำมหลำกหลำยของควำมสนุก                

ไม่ว่ำจะ ตัวกำร์ตูนน่ำรักๆ เหล่ำเจ้ำหญิงเจ้ำชำยที่หลุดออกมำจำกเทพนิยำย 
ผญจภัยในดินแดนมหัศจรรย์ นอกจำกน้ียังมีไฮไลท์อีกอย่ำงท่ีไม่ควรพลำด
นั่นคือ ขบวนพำเหรดของเหล่ำตัวกำร์ตูนและบรรดำเจ้ำหญิงเจ้ำชำยจำกโลก
เทพนิยำย ซึ่งภำยใน 1 วันจะมี 2 รอบ จะเป็นช่วงเวลำไหนบ้ำงอันนี้ก็ต้อง

ขึ้นอยู่ว่ำไปในช่วงไหนของปี ช่วงเวลำแสดงจะแตกต่ำงกันไป

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรเช้ำ บริเวณโรงแรมสนำมบิน



Fuji
ภูเขำไฟฟจูินี้เป็นภูเขำที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ชำวญี่ปุ่นเรียกภูเขำไฟฟูจิว่ำ ฟูจิซัง (Fujisan) มีควำมสูงรำว 3,776 เมตร 
(12,388 ฟุต) จำกวัดเส้นรอบวงของภูเขำไฟฟูจิวัดเส้นรอบวงได้ประมำณ 100 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ 
และจังหวัดยะมะนะชิ  บริเวณโดยรอบภูเขำไฟฟูจิมีสวนสำธำรณะ มีสถำนที่ว่ำยน้ ำ อำบน้ ำ มีทะเลสำบกว้ำงใหญ่                        
และทัศนียภำพที่งดงำม

มื้อเที่ยง 
บริกำรอำหำรท่ำน
ด้วยเมนูหมูย่ำงภูเขำ
ไฟ ณ ภัตตำคำร 

Youkan

วันอำทติยท์ี่ 30 ธันวำคม 2561
มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่ำงจำกโตเกียว
ประมำณ 90 นำที มีบรรยำกำศแบบเอ้ำดอร์ ภำยในมี

ร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน และ ศูนย์อำหำร 
ร้ำนค้ำต่ำงๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จำกต่ำงประเทศ 

ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำแฟชั่น อุปกรณ์กีฬำ เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และสินค้ำอิเลกทรอนิกส์ รำคำจะต่ ำกว่ำร้ำนค้ำ
ปลีกท่ีขำยทั่วไปในญี่ปุ่น ร้ำนส่วนใหญ่รับช ำระเงินด้วย
บัตรเครดิตเช่น Visa, Mastercard, American Express 

และ Diners นอกจำกน้ี ร้ำนค้ำที่ยังมีบริกำร 
Tax Refund ส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติด้วย



SUN PLAZA 

HOTEL 
YAMANAKAKO

ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ : บริกำรอำหำร
ท่ำนภำยในภัตตำคำร

ของโรงแรม

หำกเหน่ือยล้ำมำท้ังวัน เรำขอเชิญท่ำน             
สู่ที่พักที่จะท ำให้ท่ำนผ่อนคลำยด้วยห้องพัก
ระดับมำตรำฐำนของลีลำวดีที่มำพร้อมกับ
ออนเซ็นที่บรรเทำควำมเมื่อยล้ำของท่ำน



น ำท่ำนเดินทำงสู่นำโกย่ำด้วยรถไฟชินคันเซ็น

มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วยข้ำวหน้ำ                     
ปลำไหลย่ำงหอมๆ อำหำรขึ้นชื่อของเมืองนี้                

หำกท่ำนใดไม่รับประทำนปลำไหล                             
เรำขอเปลี่ยนเป็นปลำขนิดอื่น บริกำรให้แก่ท่ำน

ปรำสำทนำโกย่ำเป็นสัญลักษณ์ของนำโกย่ำ                 
ก่อสร้ำงโดยโชกุน โทกุงำวะ อิเอะยำสุในปีค.ศ. 1612                

มีตัวปรำสำทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959                      
เพิ่มควำมงดงำมภำยนอกและจัดแสดงสิ่งของมำกมำย 
พื้นที่บำงส่วนของ “วังฮมมำรุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พักของ

เจ้ำของปรำสำทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน              
ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้ำชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013

เป็นสถำปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม
*เดินชมเฉพำะภำยนอก เนื่องจำกปรำสำทจะท ำกำรปิด

ในช่วงเทศกำลปีใหม่ จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้*

วันจันทรท์ี่ 31 ธันวำคม 2561
มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



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



น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโอซำกำ้

เพลิดเพลินกับควำมมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ ำ ที่หนึ่งในพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมควำมงำม หรือแม้กระทั่งสัมผัส
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลหลำกสำยพันธุ์จำกมหำสมุทรทั่วโลก รวมทั้ง
เพนกวิน แมวน้ ำ และฉลำมวำฬ มำกกว่ำ 620 สำยพันธุ์ที่รอให้
คุณมำสัมผัสและค้นพบภำยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย เซ็ทขำปูยักษ์ร้ำนดัง Kanidoraku

วันองัคำรที ่1 มกรำคม 2561
มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



ให้เวลำอิสระแก่ท่ำนได้ช็อปปิ้งตำมอัธยำศัย                 
ณ ศูนย์กลำงกำรช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโอซำก้ำ  

มื้อค่ ำ : ให้อิสระแก่ท่ำนในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย



ที่พัก
GRANVIA OSAKA หรือ

เทียบเท่ำ



ไร่สตรอเบอรี่ มำตรฐำนลีลำวดี 
หำกเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมแล้ว ควำมพร้อม ควำมสุกงอม                  

ที่พอดิบพอดี ท่ำนจะสำมำรถลิ้มลองสตรอเบอรี่ที่หอม             
หวำน  รสละมุน สด ๆ เก็บได้จำกต้นด้วยตัวท่ำนเองเป็นที่
สนุกสนำน และสุดแสนจะบันเทิงอำรมณ์ ตำมที่ท่ำนพึงใจใน

ปริมำณ.. (ไร่ผลไม้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง)ได้ตำมควำมเหมำะสม)

STRAWBERRY 

FARM

DAY

6

มื้อเที่ยง : ให้อิสระแก่ท่ำนในกำรเลือก
รับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินคันไซ

วันพุธที ่2 มกรำคม 2562 มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



14.00 น. เตรียมตัวอ ำลำประเทศ
ญี่ปุ่น เดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำน
สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ

17.30 น. เดินทำงสู่ประเทศไทย 
ด้วยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน

TG673

22.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่                 
ประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ

....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)่ละ

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

115,900.-

110,900.-

109,900.-

108,900.-

18,000.-

28,000.-

51,875.-

113,900.-

108,900.-

107,900.-

106,900.-

18,000.-

28,000.-

51,875.-

114,900.-

106,900.-

105,900.-

104,900.-

18,000.-

28,000.-

51,875.-

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)่ 

1139

1089

1079

1069

180

859

1139

1089

1079

1069

180

859

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


