
LEELA JAPAN 
WINTER 

EXCLUSIVE

ก ำหนดกำรเดินทำง : 12 - 18 / 25 - 31 ม.ค 61
2 - 8 / 9 - 15 / 17 - 23  ก.พ. 61



20.30 น. นัดพบท่ำน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.        น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสนำมบินคันไซ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 622

DAY 1

07.00 น.        เดินทำงสู่สนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสวัสดิภำพ หลังผ่ำนพิธีกำรทำงศุลกำกร

DAY 2

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรมบริเวณสนำมบิน



น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเกยีวโต

เป็นศำลเจ้ำชื่อดัง ที่นักท่องเท่ียวท่ีมำเที่ยวเกียวโตทุกคนต่ำง
เดินทำงมำดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศำลเจ้ำที่เรียงต่อทอดยำว  
จำกตีนเขำไปถึงยอดเขำสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรำย
กันเป็นอุโมงสีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่ำงดี

มื้อเชำ้ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



ไร่สตรอเบอรี ่
หำกเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสมแล้ว ควำมพร้อม              

ควำมสุกงอม ที่พอดิบพอดี ท่ำนจะสำมำรถลิ้มลอง
สตรอเบอรี่ที่หอม หวำน  รสละมุน สด ๆ เก็บได้จำก

ต้นด้วยตัวท่ำนเองเป็นท่ีสนุกสนำน และสุดแสนจะ
บันเทิงอำรมณ์ ตำมที่ท่ำนพึงใจในปริมำณ..                             

(ไร่ผลไม้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม)

STRAWBERRY 
FARM

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเซ็ตเมนู อำหำรญี่ปุ่น



เดินทำงสู่เมืองนำโกย่ำ วัดโอสุ หนึ่งในวัดที่มี
ชื่อเสียงในตอนกลำงของนำโงย่ำ

วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือกำร
เคำรพบูชำรูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพ
แห่งควำมเมตตำ ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ 
ภำยใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ
(Shinpukuji Library) ที่จัดเก็บหนังสือ
ภำษำญี่ปุ่นและภำษำจีน กว่ำ 15,000 เล่ม 

หนังสือเหล่ำนี้เป็นสมบัติของชำติ              
และเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม รวมถึงส ำเนำที่
เก่ำแก่ที่สุดของพงศำวดำรโคจิคิ (Kojiki)

ที่รวบรวมประวัติศำสตร์ต้นก ำเนิดของญี่ปุ่น

OSU KANNON 
TEMPLE



หนึ่งในเทศกำลแสดงแสงสีที่ใหญท่ี่สดุใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำรน ำไฟมำประดับ 8 ล้ำน
ดวงในสวนดอกไม้ มีทั้งทุ่งหญ้ำขนำดใหญ่ที่
น ำไฟสีฟ้ำมำตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล จุดไฮไลท์

ของที่นี่อยู่ที่อุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิว          
ที่สำมำรถขึ้นลิฟท์ไปด้ำนบน เมื่อมองลงมำ           
จะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้ำงซึ่งสร้ำง

ควำมตื่นตำตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียว

NABANA NO 

SATO WINTER 
ILUMINATION



มื้อค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเนื้อ
KOBE ชุ่มฉ่ ำ                                  

หำกท่ำนใดไม่รับประทำนเนื้อวัว 
เรำขอเปลี่ยนเป็นซีฟู้ดบริกำรให้แก่ท่ำน

HILTON  NAGOYA 

HOTEL            
หรือเทียบเท่ำ

ที่พัก



DAY 

3

หมู่บ้ำนชริำคำวำโกะ เป็นหมู่บ้ำนที่มีชื่อเสียงท่ีได้รับ         
กำรยกย่องให้เป็นมรดกโลก ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1919                
และเป็นบ้ำนเรือนที่มีควำมเก่ำแก่ที่สุดซึ่งมีประวัติศำสตร์
ยำวนำนกว่ำ 350 ปี  ท ำให้มีนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำก                 

มำเพื่อเท่ียวชมหมู่บ้ำน ชำวเมืองส่วนใหญ่จึงประกอบอำชีพ              
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรท่องเท่ียว ได้แก่ กำรใช้วัตถุดิบที่หำ
ได้จำกภูเขำและในพื้นที่มำผลิตเป็นขนมญี่ปุ่นท่ีกลำยเป็นสินค้ำ
เฉพำะประจ ำท้องถิ่นท่ีถูกกล่ำวขำนมำตั้งแต่สมัยโบรำณ

SHIRAKAWA

มื้อเที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเน้ือ HIDA
หำกท่ำนใดไม่รับประทำนเน้ือวัว 

เรำขอเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูบริกำรให้แกท่ำน

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



สถำนที่แห่งนี้จัดได้ว่ำเป็นที่ท่ีเก่ำแก่ และไม่ถูกกำรท ำลำย
ภูมิทัศน์ด้วยอำคำรเก่ำๆ ที่รวมตัวเรียงรำยกัน                  

ตั้งแต่สมัยก่อนจึงท ำให้เป็นอีกจุดหน่ึงที่น่ำอนุรักษ์
ทำงด้ำนสถำปัตยกรรม เพียงแค่กำรเดินชม                  

ที่นั่นก็จะท ำให้เรำเห็นถึง กำรถูกอนุรักษ์ของชำวบ้ำน       
จำกรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับสถำปัตยกรรมที่ถูกอนุรักษ์ไว้
อย่ำงดี ท ำให้สิ่งที่ผู้มำเยือนได้รับกลับไปคือควำมรู้สึก           
ที่เข้ำถึงบรรยำกำศเก่ำๆ ได้เพียงแค่กำรเดินชมก็เพลิน

เพลิน อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ ร้ำนค้ำต่ำงๆ                       
อีกมำกมำยให้เรำได้ดู



Hotel Buena Vista 
Matsumoto

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ : บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร



น ำท่ำนชมปรำสำท Matsumoto หรือที่เรียกกันว่ำ ปรำสำทอีกำ 
เพรำะตัวปรำสำทเป็นสีด ำ และรอบๆ ปรำสำทก็มีอีกำบินไปบินมำ 
ปรำสำท Matsumoto เป็นปรำสำทดั้งเดิมมีอำยุกว่ำ 400 ปี    
ซึ่งถูกสร้ำงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1592 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นทั้ง

โบรำณสถำนแห่งชำติและสมบัติของชำติ                   
ปรำสำทตั้งอยู่บริเวณพื้นรำบโดยมีแนวก ำแพงและคูน้ ำล้อมรอบ
ปรำสำทไว้ ตัวปรำสำทไม่ได้ถูกสร้ำงขึ้นใหม่ เพรำะไม่โดนท ำลำย
ด้วยภัยสงครำมในอดีต ท ำให้ยังคงสภำพเดิมเอำไว้จนถึงปัจจุบัน

MATSUMOTO

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเซตเมนู อำหำรญี่ปุ่น

DAY

4

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



ให้ท่ ำนได้สนุกสนำนกับวิถี แห่งธรรมชำติ ด้วยกำรชม    
ฟำร์มเพำะวำซำบิ ต้นวำซำบิอ่อนๆ ที่ก ำลังเติบโตในน้ ำใส
สะอำดบริสุทธิ์ ที่ละลำยมำจำกหิมะบนเทือกเขำแอลป์ ท ำให้
วำซำบิที่ได้มีคุณภำพดีที่สุดของญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมำย
กำรเดินทำงดีๆ ที่นักเดินทำงต้องมำชมให้ได้ นอกจำกนี้ใน
ฟำร์มยังมีสินค้ำคุณภำพดีอีกมำยมำยให้ได้เลือกซื้อเลือกชม 
เช่น ไอศกรีมวำซำบิรสชำติดี เส้นโซบะวำซำบิอร่อยๆ แกง
กะหรี่วำซำบิที่เป็นเมนูโปรดของชำวญี่ปุ่น และไส้กรอกวำซำบิ 
ฯลฯ

DAIO WASABI FARM



FUJITEN SKI 

RESORT

เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆ ตั้งอยู่บนฐำนทิศเหนือของภูเขำไฟฟูจิ 
บริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งส ำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะแรก               
จะมีควำมลำดชันต่ ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวน
ขนำดใหญ่ส ำหรับเด็กเล็ก สำมำรถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้        

กำรเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ 
*อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วมอปุกรณ์ในกำรเลน่สก ียกเวน้ Snow Sled



HAKONE GREEN 
HOTEL

ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ : บริกำรอำหำร
ท่ำนภำยในภัตตำคำร

ของโรงแรม

หำกเหนื่อยล้ำมำทั้งวัน เรำขอเชิญท่ำน            
เข้ำสู่ที่พัก ที่จะท ำให้ท่ำนผ่อนคลำยด้วยห้องพัก
ระดับมำตรำฐำนของลีลำวดีฮอลิเดย์ ที่มำพร้อม
กับออนเซ็นที่ช่วยบรรเทำควำมเมื่อยล้ำของท่ำน



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

มื้อเที่ยง 
บริกำรอำหำรท่ำน
ด้วยเมนูหมูย่ำง

ภูเขำไฟ ณ ภัตตำคำร 
Youkan

DAY

5



ย่ำนชนิจูก ุ....แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนำดใหญ่ใจ
กลำงเมืองหลวงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆของ

เหล่ำบรรดำแฟชั่นนิสต้ำ มีสถำนีรถไฟชินจูกุ                           
ที่เป็นเหมือนศูนย์กลำงของย่ำนน้ี 

ซึ่งเป็นหนึ่งในสถำนีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น 
ให้เวลำอิสระแก่ท่ำนในกำรเลือกช้อปปิ้งสินค้ำตำมอัธยำศัย

SHINJUKU

มื้อค ่ำ บริกำรท่ำนด้วยปูยักษ์ลูกพระ
อำทิตยข์นำนแท้ที ขึ้นชื อ ในประเทศ

ญี ปุ่นน้ันยกย่องปูอยู่เพียงแค่ 2 สำย
พันธุ์ หนึ งในนั้น คือ สำยพันธุ์ซูไว่ 
น่ำมำปรุงแต่งเป็นหลำกหลำยเมนูท้ัง
ร้อน เย็น ต้ม นึ ง ทอด หรือซำซิมิก็
สุดวิเศษ เพรำะมันคือควำมหวำนจำก

ธรรมชำติของเนื้อปูโดยแท้

KANIDORAKU



ที่พัก
HILTON 

TOKYO

HOTEL
หรือเทียบเทา่



คำวำโกเอะ เมืองเก่ำท่ีได้ชื่อว่ำเป็นเมืองเกียวโตน้อย  หรือ Koedo จังหวัดไซตำมะ ห่ำงจำกกรุงโตเกียว
เพียง 30 นำที เมืองคำวำโกเอะ มีเสน่ห์แบบโบรำณที่ยังคงสภำพให้เรำได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ อดีตหัวเมือง
ส ำคัญในสมัยเอะโดะที่พร้อมจะพำเรำย้อนยุคสู่สมัยเอะโดะด้วยอำคำรบ้ำนเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้

เห็นถึงวิถีกำรใช้ชีวิตของชำวญี่ปุ่น ในสมัยที่ข้ำวเป็นสมบัติอันล้ ำค่ำของชำวญี่ปุ่น

KAWAGOE

DAY

3

DAY

6

มื้อเช้ำ : บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม



เที่ยง
บริกำรอำหำรท่ำนด้วย Shabu

วัดอำซำกุสะ มีชื่อเดิมว่ำ วัดเซ็นโซจิ                                
เป็นวัดพุทธโบรำณ แต่ที่เรียกกันติดปำกว่ำ 
วัดอำซำกุสะ เพรำะตั้งอยู่ในย่ำนอำซำกุสะ  
ในอดีตวัดอำซำกุสะเป็นวัดที่เหล่ำโชกุน              

และซำมูไร มักจะมำสักกำระและขอพรจำกเทพ
เจ้ำคันนนเป็นประจ ำ และสิ่งที่ขอพรไปน้ันก็
ประสบผลส ำเร็จ ท ำให้ซำมูไรและโชกุน               
จึงมีควำมเลื่อมใสศรัทธำเป็นอย่ำงมำก 

ปัจจุบัน ตรงกลำงวัดจะมีกระถำงธูปขนำด
ใหญ่ ซึ่งเป็นควำมเชื่อว่ำถ้ำได้รับควันนี้ติด
ตัวมำจะโชคดีมีสุข เพรำะฉะนั้นทุกคนท่ีไปก็จะ

ไปยืนอังรับเอำไอควันนั้นเข้ำตัว

ASAKUSA TEMPLE



เป็นเกำะรวมศูนย์กลำงควำมบันเทิง ของ
เมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของ
ญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกำะที่มนุษย์สร้ำงขึ้นเอง 
โดยกำรน ำ ดิน ทรำย มำถม ทะเล ให้

เกิดขึ้นเป็น เกำะขึ้นมำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 
สร้ำงกันมำเป็นร้อยปีเลยทีเดียว เกำะนี้เป็น

เกำะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และ
ศักยภำพของชำวญี่ปุ่น ที่สำมำรถสร้ำง 

สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมำ

ODAIBA

เดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสนำมบินฮำเนดะ           
และให้เวลำอิสระแก่ท่ำนตำมอัธยำศัย



00.30 น. เดินทำงสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG661

05.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ

“ลีลำ....ที่เป็นตัวคุณ”
“ลีลำวดี ฮอลิเดย์”

DAY

7



ประเภทผู้ เดินทาง ลกูค้าปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม

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
ชั้นธุรกิจ(ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

94,900.-

90,900.-

89,900.-

88,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

92,900.-

88,900.-

87,900.-

86,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

93,900.-

89,900.-

88,900.-

87,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

ประเภทผู้ เดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม
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) 

929

889

879

869

180

729

929

889

879

869

180

729

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



ประเภทผู้ เดินทาง ลกูค้าปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม

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
ชั้นธุรกิจ(ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

104,900.-

100,900.-

99,900.-

98,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

102,900.-

98,900.-

97,900.-

96,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

103,900.-

99,900.-

98,900.-

97,900.-

18,000.-

20,000.-

42,395.-

ประเภทผู้ เดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม
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) 

1029

989

979

969

200

829

1029

989

979

969

200

829

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง 10-14 ท่าน



อัตรานีร้วม
•คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) โดยสายการบินท่ีระบตุามรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่
•คา่โรงแรมที่พกั 4 คืน (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%



เงือ่นไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท
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

“การจ่ายส่วนที่เหลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดินทางแล้วมปีระวตัคิวามประพฤติไมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เช่น ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ
รบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พื่อความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่การทอ่งเทีย่ว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวก
ในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ
อภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อนเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่น
ต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปลี่ยนตวัผู้ เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการยื่นวีซา่และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เคร่ืองบินเทา่นัน้ เว้นแต่
ตัว๋เคร่ืองบินที่ไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคนืตัว๋



• 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 าหรับคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้

• 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 และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีทา่น
ได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


