
With The Flower Is Breathtaking

LEELA JAPAN WISTERIA EXCLUSIVE

ก ำหนดกำรเดนิทำง : วันที่ 10-15,16-21,24-29 พฤษภำคม 2561



วันแรกของการเดินทาง
เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสุข
บินลัดฟ้า ด้วย “สายการบินไทย”

19.30 น.
ณ จุดนัดพบสนำมบนิสวุรรณภูมิ

ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C

ก้าวแรกสู่ดินแดงแห่งอาทิตย์อุทัย

ทะยำนสู่ประเทศญี่ปุน่เทีย่วบนิที่ TG 640 
22.45 น.

06.55 น.
เดินทำงถึงสนำมบนิเมืองนำริตะ

น ำทุกท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อย

วันที่สองของการเดินทาง

พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนได้มี
เวลำพักผ่อนรำว 6 ช.ม.

แล้วรับประทำนอำหำรใกล้สนำมบนิ 



เมืองซำวำระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนำริตะ ซึ่ง เคยเป็น
ศูนย์กลำงกำรขนส่งข้ำวในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867)
เนื่องจำกเมืองแห่งนี้ต้ังอยู่ตรงกลำงระหว่ำงคลอง
มีชื่อเรียกว่ำ... เอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับกำรรักษำ
และบูรณะที่อยู่อำศัยแบบดั้งเดิมรวมไปถึงร้ำนค้ำต่ำงๆ 
และคลังสินค้ำจำกสมัยเอโดะระหว่ำงคลองจะเชื่อมต่อ
ด้วยสะพำนหลำยแห่ง สะพำนที่น่ำสนใจที่สุดคือ Ja Ja
Bridge ซึ่งจะมีน้ ำไหลออกมำจำกสะพำนทั้งสองด้ำน
คล้ำยน้ ำตก อิสระให้ท่ำนได้เดินชม พร้อมกับนั่งเรือชม
ทัศนียภำพอันรื่นรมย์ของเมืองซำวำระ 

เมือง ซาวาระ
SAWARA CITY

มื้อกลำงวัน  บริกำรอำหำรกลำงวัน 
ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย เซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



สวนดอกไม้ริมทะเลขนำดใหญ่มีพื้นที่ติดกับมหำสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ท่ี
จังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki) ภูมิภำคคันโต (Kanto) ภำยในมีหลำยโซน โซนชม

ทุ่งดอกไม้มีทั้งหมด 8 จุดหลักๆ มีดอกไม้ประจ ำฤดูกำลหลำยสำยพันธ์ุ
หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ทั้งปี ท่ำนสำมำรถน่ังชมวิว 

มองเห็นทัศนียภำพสวยงำมโดยรอบทั่วทั้งสวน รวมไปถึงยังมีเส้นทำง
จักรยำนให้ท่ำนได้ปั่นชมสวน อีกด้วย

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่... เมืองคินกูำว่ำ 

สวนฮิตำชิ ซีไซด์ 

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ที่พัก Kinukawa Plaza Onsen Hotel หรือเทียบเท่ำ 

หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศเป็นส ำคัญ



วันที่สามของการเดินทาง

สัมผัสความเชื่อความศรัทธา กับที่สุดแห่ง
ความสุนทรีย์

กลางวัน... บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู STEAK

เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ศำลเจ้ำโทโชก ุ ศำลเจ้ำท่ีสร้ำงเพื่อเป็นสถำนท่ีฝังศพโชกุนโทกุงำว่ำ 
ที่เก่ำแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโทกุกำว่ำ อิเยยะสึ
น ำท่ำน...ชมสถำปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระกำรตำและศิลปะที่แฝงแง่มุมทำงปรัชญำ เป็นรูป
ลิงปิดหู ปิดตำ ปิดปำก แสดงถึงกำรใช้ชีวิตที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องรำวของผู้อื่น ชมควำมสวยงำม
ของเจดีย์ 5 ชั้น ตำมแบบฉบับสถำปัตยกรรมของญี่ปุ่นโบรำณ ศำลเจ้ำแห่งนี้ยังได้รับกำรขึ้น
ทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทำงวัฒนธรรมอีกด้วย น้ ำตกเคกอน ทีม่ี
ชื่อเสียงมำกท่ีสุดของเมืองนิกโก้ด้วยควำมสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสำมำรถเข้ำถึง
น้ ำตกแห่งนี้ได้เน่ืองจำกเป็นป่ำรกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ำมำสร้ำง 
Teahouse ใกล้กับน้ ำตกโดยใช้เวลำในกำรสร้ำงยำวนำนถึง 7 ปี ชมควำมงำมของน้ ำตกอย่ำง
ใกล้ชิด



ASHIKAGA
FLOWER
PARK

แล้วน ำท่ำนสู่ Ashikaga Flower Park เพื่อชมควำมงดงำมของ
ดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย Wisteria... ซ่ึงจะบำน
ในช่วงระหว่ำงเดือนเมษำยน-เดือนพฤษภำคมของทุกๆ ปี ซึ่งดอก 
Wisteria มีหลำยพรรณ ตั้งแต่สีขำว สีม่วงอ่อน-แก่ สีชมพู สี
เหลือง แต่ที่นิยมปลูกกันมำก คือ Wisteria Floribunda (Japan 

Wisteria) และ Wisteria Sinensis (Chinese Wisteria) กล่ำวกันว่ำ
ดอก Wisteria ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “Most highly 

romanticized flowering garden plants” เป็นดอกไม้ท่ีชำวญี่ปุ่น
ชื่นชอบเพรำะกลิ่นหอมอนัเป็นเอกลกัษณ์ อิสระให้ท่ำนได้บันทกึภำพ

ควำมประทับใจได้ตำมอัธยำศัย 

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

WISTERIA

ที่พัก

Urawa Royal Pines Hotel Saitama
หรือเทียบเท่ำ

หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศเป็นส ำคัญ



วันที่สี่ของการเดินทาง

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

“ภูเขำไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทัยแห่งนี้ 
และยังเป็นภูเขำไฟท่ีมีลักษณะที่งดงำมที่สุดในโลกแห่งหนึง่ ที่มีควำม

สูงประมำณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำตลอดทัง้ป.ี... 
น ำท่ำนขึ้นสัมผัสบรรยำกำศและกลิ่นอำยอยำ่งใกล้ชดิที่ “สถำนีที่ 5”

บนระดับควำมสูงที ่2,500 เมตร (ในกรณีที่อำกำศเอื้ออ ำนวย) อิสระ
ให้ท่ำนได้บันทึกภำพควำมงำมของภูเขำไฟแห่งนี้ พร้อมท้ังเลือกชม

และซื้อ “สินค้ำพื้นเมืองและขนมอร่อย”

มื้อกลำงวนั
YOKAN หมูย่ำงหินภูเขำไฟฟูจิอันขึ้นชื่อ 



ทุ่ ง ดอก ชิ บ ะ ซ ำ กุ ร ะ ห รื อ ที่ รู้ จั ก กั น ว่ ำ พิ ง ค์ ม อ ส
Shibazakura จุดที่สำมำรถชมได้สวยงำมที่สุดต้องเป็นที่ฟูจิ
เท่ำนั้น เทศกำลพิงค์มอส เป็นดอกไม้พันธุ์เล็กท่ีมีขนำดประมำณ 
1.5ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และ ขำว ชิบะซำกุระ เป็นพันธุ์
ที่มำจำกอเมริกำเหนือ เรียกว่ำ Tweet มีลักษณะคล้ำยกับดอก
ซำกุระแต่บำนและออกดอกบนพื้นดิน จึงเป็นที่มำของชื่อ Shiba
(พื้นดิน) + Zakura (ซำกุระ – ที่ต้องเขียนเป็นตัว Z เพรำะเป็น
กำรเปลี่ยนเสียงตำมภำษำญี่ปุ่น) อิสระให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน
ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกได้ตำมอัธยำศัย 

SHIBAZAKURA

Gotemba Outlet … เรียนเชิญท่ำนเข้ำสู่เอ้ำท์เล็ทขนำดใหญ่ ณ ที่นี่ ท่ำน
สำมำรถมองเห็นภู เขำไฟฟูจิ ได้ ในวันที่ท้องฟ้ำนั้น เปิดเพียงพอ และ
เพียบพร้อมไปด้วยหลำกหลำยสินค้ำทั้งอินเตอร์แบรนด์และแบรนด์ของ
ญี่ปุ่นเอง อำทิ Louis Vuitton, Prada, Elle, Coach, Levi’s, Evisu ฯลฯ ให้
ท่ำนได้ส ำรำญในกำรเลือกสรรอย่ำงไม่รู้จบ…

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

FUJI MATSUZONO  หรือเทยีบเทำ่ที่พัก

หมำยเหตุ : กำรบำนของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศเป็นส ำคัญ



วันที่ห้าของการเดินทาง กับการเดินทางสู่ความประทับใจ
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

SHINJUKU IN TOKYO

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กลับสู่ โตเกียว 
มหำนครท่ีไม่เคยหลับใหล ....

ย่ำนชินจุกุ ศูนย์กลำงนครโตเกียวสถำนที่จับจ่ำยสินค้ำชื่อดังศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวและชำวญี่ปุ่นทุก
เพศ,ทุกวัย ที่นี่มีทุกสิ่งที่ท่ำนอยำกเห็นอยำกพบอยำกซื้อท่ำนสำมำรถช้อปปิ้งได้อย่ำงสุขใจที่สุด ...ที่นี่ไม่ว่ำจะ
เป็นสินค้ำพื้นเมืองสินค้ำอินเตอร์แบรนด์ของฝำกขนมร้ำนอำหำรที่หลำกหลำยตลอดจนตู้กดน้ ำหยอดเหรียญ
ที่เป็นอีกหนึ่งภำพจ ำของชำวญ่ีปุ่นที่น่ีมีมำกทีเดียววำงหลอกล่อนักท่องเที่ยวให้เผลอใจอยำกลองทุกครั้งที่ได้
เดินทำงไปเยือนนำฬิกำแบรนด์เนมเสื้อผ้ำกล้องถ่ำยรูป Cannon Nikon เลนส์โปรซูมใกล้–ไกล มีไว้ให้ท่ำนได้
เลือกสัมผัสน ำฝำกคนที่นึกถึงทำงเมืองไทยอย่ำงแน่นอน.... 

มื้อกลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย เซตเมนูอำหำรญี่ปุน่



มื้อค่ ำ  บริกำรมื้อค่ ำด้วย “เซตขำปูยักษ์” หลำย
ท่ำนคงได้ยินถึงเมนูชื่อดังที่หำกใครมำญี่ปุ่นแล้วจะ

พลำดไม่ได้ กับร้ำน “คำนิโดรำคุ” ที่จะให้ท่ำนได้ล้ิมลอง
รสชำติของ “เชฟ” จำกรำยกำรทีวีแชมป์เปี้ยน เพื่อ
กำรันตีควำมอร่อยให้กับท่ำน บริกำรเสิร์ฟเซตขำปู
ยักษ์ พร้อมหลำกเมนูขำปู นึ่ง ต้ม หรือทำนแบบซำซิ

มิล้ิมรสควำมหวำนแบบธรรมขำติของเนื้อปู 

KANI DORAKU

ที่พัก
Hilton Tokyo Hotel

หรือเทียบเทำ่ 



วันที่หกของการเดินทาง
เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

วัดอาซาคุซะ หรือ วัดเซ็นโซจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เต็มไปด้วยมนต์

ขลังและพลังแห่งศรัทธา มีศูนย์กลางอยู่ที่พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ทองค าพร้อมอัดแน่นด้วยอารยธรรมของญี่ปุ่น เดินเล่นทานขนมหวาน

ชื่อดัง ณ บริเวณถนนนาคามิเสะ ถนนแห่งประวัติศาสตร์

มื้อกลางวัน... อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการ

เสียเวลาขณะเลือกซื้อสินค้า

จากนั้นน าท่านสู่... แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ 

ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้

เลือกชม – เลือกซื้อ สินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและจากร้านค้าต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ... 

หรือสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้านมือสอง Book-Off สินค้า

มือสอง คุณภาพดีได้รับการการันตีจากทางร้าน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกมส์

ของเล่นเด็ก โมเดล เสื้อผ้า หนังสือ รวมไปถึงของใช้และอุปกรณ์

อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ...

ASAKUSA



... สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ ...

“สนำมบนินำรติะ”
17.25 น.
เดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ 
โดยเที่ยวบินที่ TG 677

21.55น.
เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ด้วยควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ 
ลีลำวดี ฮอลเิดย์



ประเภทผู้เดนิทำง ลูกค้ำปกติ สมำชกิบัตรหลกั สมำชกิบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

87,900.-
82,900.-
81,900.-
80,900.-
15,000.-
20,000.-

85,900.-
80,900.-
79,900.-
78,900.-
15,000.-
20,000.-

86,900.-
81,900.-
80,900.-
79,900.-
15,000.-
20,000.-

ประเภทผู้เดนิทำง สมำชกิบัตรหลกั สมำชกิบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

859
809
799
789
150
659

859
809
799
789
150
659

อัตรำคำ่บริกำร ส ำหรับผูเ้ดนิทำง  15 ท่ำนขึน้ไป

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรณีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน**
- ** กรณีออกเดินทำง ไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เพิ่มค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท



อัตรำนีร้วม
•ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุก
แห่ง
•ค่ำโรงแรมท่ีพัก ตำมระบุในโปรแกรม(สองท่ำนต่อหน่ึงห้อง)
•ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเท่ียว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
•ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืมตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงใน
ต่ำงประเทศ
•ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำก
อุบัติเหตุในวงเงิน   500,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
•ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
•ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่ำน )
•ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำ
โทรศัพท์ ฯลฯ
•ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด ด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจ่ำยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตรำค่ำบรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย
, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขอ
อภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุป

ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวรห์รือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำ
คณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

• ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยน
ชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำในทุกกรณ ีหำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเขำ้หรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของทำ่นผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง,
พกพำส่ิงของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอ
ค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นัน้ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของทำ่น ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะ
กำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรทอ่งเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 5 วัน 
หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำร
จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์
ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไวใ้นเอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรือจะ
สลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเขำ้ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอืน่ใดเกิดข้ึนระหวำ่งกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของ
บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะรว่มเดนิทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็
ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครวั
ตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีไดใ้ห้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรม
ของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมือ่ทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


