
LEELA 

JAPAN 
SMOOTH

ก ำหนดกำรเดินทำง
12 – 18 / 25-31 ม.ค. 61

2-8 / 9-15 / 17-23  ก.พ. 61



19.00 น.      นัดพบท่ำน ณ ท่ำอำกำศยำนสนำมบินสุวรรณภูมิ
23.50 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 682

06.45 น.  เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ โดยสวัสดิภำพ



ตลำดปลำสกึจิ ิ เป็นตลำดค้ำส่งปลำ,ผักและผลไม้
ขนำดใหญ่ ใจกลำงกรุงโตเกียว ในบรรดำตลำดค้ำ
ส่งที่กระจำยอยู่ในโตเกียวน้ันตลำดปลำแห่งนี้นับเป็นที่
ที่มีชื่อเสียงมำกท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จักกันดีว่ำเป็นหน่ึงใน
ตลำดปลำที่ใหญ่ท่ีสุด ในโลกอีกด้วย ภำยในตลำดนั้น
มีปลำและอำหำรทะเลสดมำกมำยหลำยชนิด เป็น

ตลำดที่คึกคักอยู่เกือบตลอดเวลำ และค่อนข้ำงยุ่งใน
บำงช่วงเวลำ มีรถสกูตเตอร์ขับไปมำ รวมท้ัง

รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งปลำ ทั้งคนซื้อและคนขำยจะดู
เร่งรีบ ท ำให้เป็นเสน่ห์ดึงดูด แก่นักท่องเที่ยว



วัดอำซำกสุะ มีชื่อเดิมว่ำ วัดเซ็นโซจิ                                
เป็นวัดพุทธโบรำณ แต่ที่เรียกกันติดปำกว่ำ 

วัดอำซำกุสะ เพรำะตั้งอยู่ในย่ำนอำซำกุสะ ในอดีต
เป็นวัดที่เหล่ำโชกุนและซำมูไร มักจะมำสักกำระและ
ขอพรจำกเทพเจ้ำคันนนเป็นประจ ำ และสิ่งที่ขอพร
ไปน้ันก็ประสบผลส ำเร็จ ท ำให้ซำมูไรและโชกุน   

มีควำมเลื่อมใสศรัทธำเป็นอย่ำงมำก 
บริเวณตรงกลำงวัดจะมีกระถำงธูปขนำดใหญ่                  
ซึ่งเป็นควำมเชื่อว่ำถ้ำได้รับควันนี้ติดตัวมำจะโชคดี
มีสุข เพรำะฉะนั้นทุกคนที่ไปก็จะไปยืนอังรับเอำ

ไอควันนั้นเข้ำตัว

ASAKUSA
Temple



เที่ยง 
บริกำรอำหำรท่ำนด้วย Tempura

ย่ำนชนิจูก ุ....แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชั่นนิสต้ำ มีสถำนีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลำง ของย่ำนนี้

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำนีที่คึกคักที่สุด ในญี่ปุ่น 



บริการท่านด้วย ปูยักษล์กูพระอาทติย ์ขนานแท้ที่ขึ้นชื่อใน
ประเทศญี่ปุ่นนั้นยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 2 สายพันธุ์                     

หน่ึงในน้ัน คือ สายพันธุซู์ไว้ น ามาปรุงแต่งเป็นหลากหลาย
เมนูทั้งร้อน เย็น ต้ม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ                 
เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท้

มื้อค่ ำ

ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ



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

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



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

มื้อเที่ยง 
บริกำรอำหำรท่ำน
ด้วยเมนูหมูย่ำงภูเขำ
ไฟ ณ ภัตตำคำร 

Youkan

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 บริกำรให้แกท่ำน

ปรำสำทนำโกยำ่เป็นสญัลกัษณข์องนำโกย่ำ                 
ก่อสร้ำงโดยโชกุน โทกุงำวะ อิเอะยำสุในปีค.ศ. 1612                

มีตัวปรำสำทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959                      
เพิ่มควำมงดงำมภำยนอกและจัดแสดงสิ่งของมำกมำย 
พื้นที่บำงส่วนของ “วังฮมมำรุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พัก
ของเจ้ำของปรำสำทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน              
ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้ำชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013
เป็นสถำปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม มีภำพวำดบนผนัง
ห้องแต่งแต้มสีสันให้วิจิตรเปี่ยมด้วยควำมสง่ำงำม

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



มื้อค่ ำ 
บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเนื้อ KOBE ชุ่มฉ่ ำ

หำกท่ำนใดไม่รับประทำนเนื้อวัว          
เรำขอเปล่ียนเป็นซีฟู้ดบริกำรให้แกท่ำน

หรือเทียบเท่ำ

ที่พัก



น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเกยีวโต

เป็นศำลเจ้ำชื่อดัง ที่นักท่องเท่ียวท่ีมำเที่ยวเกียวโตทุกคนต่ำง
เดินทำงมำดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศำลเจ้ำที่เรียงต่อทอดยำว  
จำกตีนเขำไปถึงยอดเขำสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรำย
กันเป็นอุโมงสีแดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่ำงดี มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย Shabu Set

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



ชมเสน่ห์...ยามแสงแดดตกกระทบตามทิวไผ่นับพันต้น 

ย่าน Arashiyama ในเมืองเกียวโตอาจจะมีชื่อเสียงใน

เรื่องการนั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano เป็นที่รู้กันว่า

คนญี่ปุ่นมีความผูกพันยาวนานกับต้นไผ่ ทั้งเรื่องเล่า 

ต านาน ค าเปรียบเปรยความแข็งแกร่งของผู้ชายกับไม้ไผ่ 

งานเทศกาล รวมถึงการใช้สอยประโยชน์จากไผ่ในด้าน

ต่างๆ จุดที่สวยที่สุดของทางเดินเลียบป่าไผ่นี้จะไม่ได้อยู่ใน

ช่วงแรกของเส้นทาง แต่จะอยู่หลังจากเลยทางเข้าวัด 

Tenryuji เป็นต้นไป ทิวไผ่ที่มีระยะหา่งระหวา่งกัน

พอสมควรจะแปรเปลี่ยนเป็นแน่นขนัดเรียง สวยงาม 

นั่งรถไฟสายโรแมนติก โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ า Hozu

ผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงามจากบริเวณ Arashiyama

ของเกียวโต จนถึงเขต Kameoka ระยะทาง 7 

กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น 25 นาที ด้วย

ความคลาสสิคของขบวนรถ รถไฟจะวิ่งในอัตราเร็วที่ต่ า 

ให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ ากับความสวยงามของธรรมชาติ

ตลอดสองข้างทาง มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย JAPAN SET



ที่พัก
GRANVIA OSAKA หรือ

เทียบเท่ำ



เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรเช้ำของโรงแรม 

ให้เวลำอิสระแก่ท่ำนได้ช็อปปิ้งตำมอัธยำศัย                 
ณ ศูนย์กลำงกำรช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโอซำก้ำ  

มื้อกลำงวัน : ให้อิสระแก่ท่ำนในกำรเลือกรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย



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 (ผู้ใหญ่)ลด

99,800.-

95,800.-

94,800.-

93,800.-

20,000.-

25,000.-

97,800.-

93,800.-

92,800.-

91,800.-

20,000.-

25,000.-

98,900.-

94,800.-

93,800.-

92,800.-

20,000.-

25,000.-

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 )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

978

938

928

918

200

728

978

938

928

918

200

728

อัตราค่าบริการ

**อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทางขั้นต่่า 15 ท่าน**

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



อัตรานี้รวม

•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

•ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

•ค่าท าหนังสือเดินทาง
•ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

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



เงื่อนไขการช่าระเงิน

“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้ เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวติัความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อ
เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดินทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้ เดินทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของท่านผู้ เดินทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้ เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้ เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่ม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดินทางท่าน
อื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทน
หากท่านต้องการ

•ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกกอ่นเดินทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกกอ่นเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ
•ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตวัผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบิน
เท่านัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนญุาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

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

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการ
ออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ย
ท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลง
ของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอ
ถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

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

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวถีิชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี
ทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


