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วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

21.00 น. ลีลาวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 

23.45 น. ทะยานสู่ ประเทศญี่ปุน่ เที่ยวบิน TG 670 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันทีส่องของการเดนิทาง.....

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ



ICE PAVILLIAON
ให้ท่ำนได้สัมผัสกับโลกน  ำแข็งท่ีมีอุณหภูมิภำยในต่ ำถึง -20 องศำเซลเซียส ภำยในพิพิธภัณฑ์แห่งนี  มีแกลลอรี่ใต้ดินที่มีทำงเดินอุโมงค์น  ำแข็งที่
ประดับประดำด้วยไฟอย่ำงสวยงำม บำร์น  ำแข็ง และถ  ำจ ำลองหินงอกหินย้อยท่ีท ำให้ท่ำนได้ตื่นตำตื่นใจ นอกจำกนั นยังมีสัตว์ทะเลที่อำศัยอยู่ใต้
น  ำแข็ง เช่น คลโิอเนะ หรือท่ีรู้จักกันในชื่อผีเสื อทะเลให้ชมกันอีกด้วย
KURODAKE ROPEWAY
จำกนั่นน ำท่ำนสู่ ยอดเขำคุโระดะเคะ มีควำมสูงถึง 670 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของภูเขำไดเซ็ทสึซังซึ่งได้ชื่อว่ำเป็นหลังคำของฮอกไกโด ท่ำนจะได้
พบเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงำม 360 องศำ พืชพรรณนำนำชนิดที่ขึ นตำมภูเขำสูงแตกดอกออกใบให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของธรรมชำติอย่ำงจุ ใจ 
บนกระเช้ำที่เชื่อมจำกเชิงเขำของเมืองโซอุนเคียว

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “เซตอำหำรญี่ปุน่” 



จำกนั นน ำท่ำนสู ่น  ำตก Ryusei และน  ำตก Ginga น  ำตกสองสำยที่ไหลจำกบนภูเขำลงมำจำกผำเป็นริ วสวยงำม น  ำตกทั งสอง
สำยตั งอยู่ห่ำงกันเพียง 300 เมตร สำมำรถสังเกตเห็นได้ง่ำย น  ำตก Ryusei ซึ่งถูกเรียกว่ำเป็น “น  ำตกแห่งดำวตก” เพรำะ
สำยน  ำเส้นใหญ่ไหลลงมำจำกซอกผำ เวลำถูกแสงอำทิตย์

จะแลดูคล้ำยดำวตก สำยน  ำของน  ำตก Ryusei มีลักษณะไหลแรง ดู
แข็งแรงจึงเทียบได้เป็นตัวแทนของเพศชำย เคียงคู่กับน  ำตก Ginga
หรือ “น  ำตกแห่งแม่น  ำสีเงิน” ที่ในฤดูร้อนจะเห็นสำยน  ำเป็นริ วเล็กๆ 
ไขว้กันไปมำ แลดูชดช้อย เป็นดั่งตัวแทนของผู้หญิง น  ำตกทั งสอง
เส้นนี ในฤดูหนำวจะเปลี่ยนเป็นน  ำแข็ง น  ำตกทั งสองนี จะอยู่ทำง
ตะวันออกของหมู่บ้ำนโซอุนเคียว สำมำรถไปได้โดยแท็กซี่ จุดชมน  ำตก
จะอยู่บนถนนที่เบี่ยงไปทำงขวำบริเวณใกล้กับอุโมงค์ลอดภูเขำ

GINGA

RYUSEI

ที่พัก : SOUNKYO TAISETSU HOTEL
หรือระดับเทยีบเทำ่

ค่ ำ  : รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



วันที่สำมของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

เดินทำงสู่ BIEI เมืองเล็ก ๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูมิทัศน์ที่งดงำมของ
ภูเขำและทุ่งนำอันกว้ำงใหญ่ ที่จะท ำให้ท่ำนได้เพลิดเพลินไปกับเสน่ห์
ของเมืองบิเอะแห่งนี  ท่ำนสำมำรถขี่จักรยำน ผ่ำนเนินเขำ เยี่ยมชมทุ่ง
ดอกไม้และเก็บภำพควำมสวยงำมได้ตลอดสองข้ำงทำง

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย “เซตอำหำรญี่ปุน่” 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง FURANO จำกนั นน ำพำท่ำนเข้ำสู่จุดชมดอกลำ
เวนเดอร์ที่ดีที่สุด ซึ่งก ำลังบำนสะพรั่งอย่ำงเต็มที่ ณ  ฟำร์มโทมิตะ ที่มี
วิวทิวทัศน์สวยงำมจำกฉำกหลังที่เป็นภูเขำโทกะชิ อีกทั งยังมีดอกไม้อีก
มำกมำยหลำยชนิดในฤดู เช่น ดอกทำนตะวัน ดอกซัลเวีย และ คอสมอส
ในเดือนสิงหำคม  แล้วน ำท่ำนสู่ สวนเมล่อน พร้อมลิ มรสควำม 
“หวำน หอม ชุ่มฉ่ ำ นุ่ม ละมุนลิ น” คือค ำบรรยำยที่สำมำรถกลั่น
ออกมำอย่ำงสุดซึ ง



ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ที่พัก : NEW FURANO PRINCE 
หรือระดับเทียบเท่ำ



วันที่สี่ของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

SAPPORO
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ซัปโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด จัดเป็นเมืองที่มีขนำดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงทั งด้ำนเป็นเมืองกำรค้ำ ศูนย์กลำงเศรษฐกิจหลัก 
และเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น

ให้ท่ำนสักกำระ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” ซึ่งเป็นศำลเจ้ำของลัทธิชินโต และศูนย์กลำงในกำร
ท ำพิธีศำสนำของชำวเมืองฮอกไกโด  ท่ำนจะสำมำรถเห็น เสำโทริอิขนำดใหญ่ 
เปรียบเสมือนประตูกั นวัดจำกโลกภำยนอกตั งตระหง่ำนอยู่ ถือได้ว่ำเป็นจุดเด่นของ
ศำลเจ้ำแห่งนี  

กลำงวัน รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนด้วย เซตขำปูยักษ์แบบไคเซกิ



น ำท่ำนสู่ สุสุคิโนะ นับเป็นย่ำนที่คึกคักและมีชีวิตชีวำที่สุดของ
เมืองซัปโปโร โดยเฉพำะในยำมค่ ำคืน เหล่ำบรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำง 
ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ำกัน รอบ ๆ บริเวณนี้มีร้ำนอำหำร 
ภัตตำคำร สถำนบันเทิงเริงรมย์ยำมรำตรี ทั้งไนต์คลับ บำร์ คำรำโอเกะ 
รวมกันมำกกว่ำ 4,500 ร้ำน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ อีกทั้ง
ยังมีร้ำนรวงที่ขำยรำเม็งมำกมำย จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “รำเมง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งรำเมงใจกลำงเมืองซัปโปโร

SUSUKINO STREET 

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่ำแก่ กว่ำ 130 ปี 
ของเมืองซัปโปโร ทำนุกิโคจิ ที่มีควำมยำวกว่ำ 900 เมตร ร้ำนค้ำ
มำกมำยนับ 200 ร้ำนที่ให้ท่ำนเดินเลือกซื้อสินค้ำต่ำงๆ อย่ำงจุใจอำทิ 
เช่นร้ำนสินค้ำ 98 เยนร้ำนรองเท้ำและกระเป๋ำรำคำถูกที่มี ให้ เลือก
หลำกหลำยแบบที่เริ่มต้นรำคำตั้งแต่ 1050 เยน ร้ำนขำยเครื่องส ำอำง 
ร้ำนขำยอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนัข ร้ำนขำยผลไม้พื้นเมือง ร้ำนเกมส์ ร้ำน
ขำยเสื้อผ้ำ ร้ำนอำหำร ฯลฯ



น ำท่ำนท่องเที่ยว ซัปโปโร (Sapporo) เมือง
หลวงของภูมิภำคฮอกไกโด และมีพื นที่ขนำด
ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัย
เริ่มต้นยุคเมจิมีกำรพัฒนำฮอกไกโด ท ำให้   
ซัปโปโร ได้รับ เลือกให้ เป็นศูนย์กลำงกำร
บริหำรภูมิภำค เป็นไปตำมค ำแนะน ำของ
ผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติ ดังนั นซัปโปโรจึง
สร้ำงขึ นบนพื นฐำนของระบบแบบอเมริกำ
เหนือ ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 
คือช่วงจัดแข่งขันกีฬำโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนำว
ที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในกำรจัดเทศกำล
หิมะ รำเมน และเบียร์ SAPPORO

ค่ ำ บำรบ์คีวิเจงกีสขำ่น อำหำรทีไ่ดร้บัควำมนิยม
อย่ำงมำกของฮอกไกโด ที่เนื อนุม่ชั นดีและรสชำตอิรอ่ยแบบเฉพำะตวั

ที่พัก : JR TOWER NIKKO HOTEL  หรือระดบัเทยีบเท่ำ



10.25 น.  เดินทำงกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671

15.00 น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศ 
ยำนสนำมบินสุวรรณภูม ิด้วยควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ 
ลีลำวด ีฮอลเิดย์

ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิ New Chitose Airport

วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



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)
พกัเดี่ยวเพิ่ม
มีตัว๋แล้ว เฉพาะตัว๋อินเตอร์ (ผู้ใหญ่)ลด

89,900.-

84,900.-

83,900.-

82,900.-

18,000.-

28,000.-

87,900.-

82,900.-

81,900.-

80,900.-

18,000.-

28,000.-

88,900.-

83,900.-

82,900.-

81,900.-

18,000.-

28,000.-

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) 

879

829

819

809

180

599

879

829

819

809

180

599

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



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



เง่ือนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์www.leelawadee.holiday

- 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

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

•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 ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 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 ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถงึการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตภุยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้ เดินทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับ
การออกเดินทางของทวัร์นัน้ๆ หากท่านผู้ เดินทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส าหรับ
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการท่องเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของท่าน ไมว่่าจะเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน้่อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออก
เดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุิ เว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อบุตัิเหต,ุ ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถงึความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไมก่็ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้ เดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถงึวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศ
ท่ีท่านได้เดินทางไป

• เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


