
ก ำหนดกำรเดินทำง : 30 มีนำคม – 4 เมษำยน 2561



21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับประตู
ทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบกับเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หน้ำ
เคำน์เตอร์หมำยเลข C

00.05 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG644
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

07.30 น. เดินทำงถึง สนำมบนิจุบ ุเซนแทร์ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่ำนพิธีศุลกำกรและ
ตรวจคน เข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ 



น ำท่ำนชม ปรำสำทนำโงยำ่ ตั้งอยู่ในเมืองนำโงย่ำ  สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2153          
โดย โชกุนโทกงุำวะ อิเอยะส ุ โดยบนยอดปรำสำทนั้นมีรูปสลักปลำหัวเสือทองค ำอยู่
หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่ำคิงชะจิ อันเป็นเครื่องรำงส ำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์
ของอ ำนำจขุนนำงศักดินำ ต่อมำในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูก
เพลิงไหม้จำกกำรทิ้งระเบิดของฝ่ำยสัมพันธมิตร  ท ำให้สิ่งของและเครื่องตกแต่ง
ต่ำง ๆ ในปรำสำทเสียหำยเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีกำรบูรณะขึ้นมำใหม่และแล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2502 ให้เป็นปรำสำทคอนกรีตสมัยใหม่

มื้อเที่ยง  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ NAGASHIMA SPALAND เพื่อเดินเล่นพร้อมชมควำม
โรแมนติกของสวนดอกไม้ รวมไปถึง  กำรชม Winter Illumination  

Nabanano sato กำรตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟอย่ำงตระกำรตำ

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” เป็นย่ำนช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิง มี
สินค้ำแบรนด์เนมจำกทั่วทุกมุมโลกมำวำงขำยที่ถนนสำยนี้ นอกจำกนั้นยังมี 
ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร ที่บ่งบอกถึงควำมมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่ำนได้

เลือกอย่ำงมำกมำย



ที่พัก

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเซ็ตเมนู ชำบู ชำบู สไตล์ญี่ปุ่น

หรือเทียบเท่ำ



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเกียวโต ...

เป็นศำลเจ้ำช่ือดัง นักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวเกียวโตทุกคนต่ำง
เดินทำงมำดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศำลเจ้ำที่เรียงต่อทอดยำว 

จำกตีนเขำไปถึงยอดเขำสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรำยกัน
เป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งสนใจของนักท่องเที่ยวมำกมำย

มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วยจังโกะบำเบะหรือซุปหม้อไฟ อำหำรที่สืบ
ทอดต่อกันมำใน โลกแห่งวงกำรซูโม่



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโกเบ ...

น ำท่ำนเปลี่ยนบรรยกำศน่ัง กระเชำ้ลอยฟำ้
สู่ยอดชนิโกเบ ยอดเขำท่ีสูงที่สุดในเมือง
โกเบ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง ของอุทยำนแห่งชำติ
อินแลนด์ซี มีแนวทิวเขำจำกทิศ เหนือถึงทิศ
ใต้เป็นระยะทำง 932 เมตร จำกตรงยอด 
เขำท่ำนสำมำรถชมควำมงำมของอ่ำวโอ
ซำก้ำได้ โดยรอบ ซึ่งท่ำนสำมำรถมองได้

ไกลถึงเกำะอะวำจิ น้ ำตกนุโนบิกิ ท่ีมีควำมสูง 
43 ม. และระหว่ำงทำงลง ณ จุดแวะพักน ำ
ท่ำนชม สวนสมุนไพรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
นุโนบิกิ เฮิร์บ กำร์เด้น ท่ีประกอบไปด้วย
พันธุ์สมุนไพรและพันธุ์ดอกไม้กว่ำ 100
ชนิดท่ีปลูกในแปลงที่สะอำดได้มำตรฐำน 

อิสระท่ำนรับชมและ เลือกซื้อสินค้ำของฝำก
ได้ตำมอัธยำศัย 



ท่ีพัก
หรือเทียบเท่ำ

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำนด้วย KOBE เนื้อนุ่ม



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ 
ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวำกำยำมะ ...

เส้นทำงคุมะโนะโคะโด/เนินไดมงซะกะ (Kumano kodo/Daimon-zaka) 
เป็นทำงเดินลงไปสู่ศำลเจ้ำคุมะโนะนะชิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha 

Shrine) วัดนิชิซังเซกันโทจิ (Nachisan Seigantoji Temple) และน้ ำตก
นะชิ (Nachi-no-Otaki) ทำงเดินขั้นบันไดนี้สร้ำงขึ้นด้วยหินแกรนิต มี
ทั้งหมด 267 ขั้น เป็นระยะทำง 600 เมตร เส้นทำงเดินแสวงบุญเก่ำแก่
กว่ำ 800 ปี ระหว่ำงทำงเต็มไปด้วยต้นสนป่ำ ต้นกำรบูร และป่ำไผ่ อีก
ทั้งยังสำมำรถเช่ำชุดกิโมโนแบบโบรำณในสมัยเฮอันมำสวมใส่เพื่อให้เข้ำ

กับบรรยำกำศและเพ่ือเพิ่มอรรถรสในกำรท่องเท่ียวได้ด้วย



มื้อเที่ยง   บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร 
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น

ศำลเจำ้คมุำโนะ นำชิ (Kumano Nachi Taisha) เป็นหนึ่งใน
สำมของศำลเจ้ำในเมืองคุมำโนะที่อยู่ไม่ไกลจำกบ่อน้ ำพุร้อน 
ศำลเจ้ำแห่งนี้มีกำรผสมผสำนระหว่ำงศำสนำพุทธและศำสนำ
ชินโตเข้ำด้วยกัน จุดเด่นที่พลำดไม่ได้ของศำลเจ้ำนี้คือ บริเวณ
ศำลเจ้ำสีแดงหลำยช้ัน ข้ำงหลังศำลมีน้ ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น 
มีควำมสูงถึง 133 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงำมและเป็น

เหมือนสัญลักษณ์ของศำลเจ้ำคุมำโนะ



ที่พัก
มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

หรือเทียบเท่ำ
โรงแรมในคืนนี้เป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น จะมีลักษณะเป็น Traditional Hotel ในต่ำงจังหวัด ซึ่งจะมี
ขนำดเล็ก รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกจะไม่ครบครันเหมือนโรงแรมสมัยใหม่ตำมตัวเมืองใหญ่ 

เพื่อให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศแบบชำวญี่ปุ่น 
** ท่ำนสำมำรถลงอำบน้ ำแร่ “ออนเซน” จำกธรรมชำติเพื่อสุขภำพ หลังจำกเหน็ดเหนื่อยจำก

กำรเดินทำงมำท้ังวัน 



มื้อเที่ยง  มอบคูปองอำหำรมูลค่ำ 2000 เยน เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 

ธีมพำร์ค วำกำยะมะมำริน่ำซิตี้ (Wakayama Marina City) แหล่งรวม
ควำมส ำรำญขนำดใหญ่ภำยใต้บรรยำกำศสไตล์ท่ำเรือในแถบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน แบ่งออกเป็นสำมอำคำรด้วยกันคือ ปรำสำทโบรำณแบบสเปน 
หมู่บ้ำนชำวประมงในแถบอิตำลี และเมืองประวัติศำสตร์สไตล์ฝรั่งเศส 

นอกจำกน้ียังมีสวนสนุกและร้ำนอำหำรอีกมำกมำยไว้คอยบริกำรอีกด้วย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม



หมู่บ้ำนผลไม้ (Fruit Village) เป็นส่วนหนึ่งของธีมพำร์ควำกำยะมะมำริน่ำซิตี้ 
(Wakayama Marina City) สำมำรถเลือกซื้อผลไม้และผักสดๆ ในรำคำถูกจำก
ฟำร์มของเกษตรกรในจังหวัดวำกำยะมะ **ผลไม้ปรับเปลี่ยนตำมฤดูกำล**

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซำก้ำ ...



ที่พัก

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเมนู KANIDORAKU

หรือเทียบเท่ำ



ค ่ำ

น ำท่ำนสู่เมืองโอซำก้ำ ช้อปปิ้ง 1 ใน 3 ย่ำน ศูนย์กำรค้ำที่โด่งดังไม่
เป็นสองรองใคร ให้ท่ำนช้อปปิ้งเพลิดเพลินในแหล่งรวมควำม

บันเทิงแห่งใหญ่ เต็มไปด้วยร้ำนค้ำร้ำนอำหำร สตรีทแบรนด์ญี่ปุ่น
และต่ำงประเทศ ร้ำนขนมชีสทำร์ตอร่อยๆ ที่มีช่ือเสียง และ

บรรยำกำศสนุกสนำนที่มีเวลำเท่ำไหร่ก็ไม่เพียงพอ

มื้อเทีย่ง อิสระให้ท่ำนเลือกรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม



ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลำวดีฮอลิเดย์

...สมควรแกเ่วลำ... น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สนำมบนินำนำชำติคนัไซ”

17.15 น.
ออกเดินทำงจำก สนำมบนินำนำชำตคินัไซ ประเทศญีปุ่น่
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 673

22.00 น.
เพียงชั่วครู่ “เดินทำง ถึง  ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนพเิศษ 



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 (ผู้ใหญ่)ลด
ชั้นธุรกิจ(ราคาโดยประมาณ) ช าระเพิ่ม

108,900.-

104,900.-

103,900.-

102,900.-

20,000.-

26,000.-

37,395.-

106,900.-

102,900.-

101,900.-

100,900.-

20,000.-

26,000.-

37,395.-

107,900.-

103,900.-

102,900.-

101,900.-

20,000.-

26,000.-

37,395.-

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) 

1069

1029

1019

1009

200

809

1069

1029

1019

1009

200

809

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, คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ท่ีมี 
•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 ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.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 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด



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 ทราบก่อนจองทวัร์เพือ่หาข้อสรุปร่วมกนั) 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 ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพา
สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอ
ค ายืนยนัส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทวัร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็น
เพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั 
หากทา่นยืนยนัจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การ
จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์
ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ
จะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

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

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัว
ตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรม
ของประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


