
ก ำหนดกำรเดินทำง วันที่ 10 -16 เมษำยน 2561



21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...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 สนำมบินจุบุ เซนแทร์ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่ำนพิธีศุลกำกรและ
ตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ 

วันอังคำรที่ 10 เมษำยน 2561

วันพุธที่ 11 เมษำยน 2561



น ำท่ำนชม ปรำสำทนำโงยำ่ ตั้งอยู่ในเมืองนำโงย่ำ  สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2153          
โดยโชกุนโทกุงำวะ อิเอยะสุ  โดยบนยอดปรำสำทนั้นมีรูปสลักปลำหัวเสือทองค ำอยู่

หนึ่งคู่ ซึ่งเรียกว่ำคิงชะจิ อันเป็นเครื่องรำงส ำหรับป้องกันอัคคีภัย และเป็นสัญลักษณ์
ของอ ำนำจขุนนำงศักดินำ ต่อมำในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ปรำสำทแห่งนี้ได้ถูก
เพลิงไหม้จำกกำรทิ้งระเบิดของฝ่ำยสัมพันธมิตร  ท ำให้สิ่งของและเครื่องตกแต่งต่ำง 
ๆ ในปรำสำทเสียหำยเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีกำรบูรณะขึ้นมำใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 

2502 ให้เป็นปรำสำทคอนกรีตสมัยใหม่

มื้อเที่ยง  บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ NAGASHIMA SPALAND เพื่อเดินเล่นพร้อมชมควำมโรแมน
ติกของสวนดอกไม้ รวมไปถึง  กำรชม Winter Illumination 
Nabanano sato กำรตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟอย่ำงตระกำรตำ

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ย่ำนซำคำเอะ” เป็นย่ำนช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิง 
มีสินค้ำแบรนด์เนมจำกทั่วทุกมุมโลกมำวำงขำยที่ถนนสำยนี้ นอกจำกนั้นยัง
มี ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร ที่บ่งบอกถึงควำมมีระดับ ซึ่งมีให้ทุกท่ำนได้

เลือกอย่ำงมำกมำย



ที่พัก

มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ด้วยเซตเมนู KANIDORAKU  

หรือเทียบเท่ำ



ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปที่ Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่ำงจำกโตเกียว
ประมำณ 90 นำที มีบรรยำกำศแบบเอ้ำดอร์ ภำยในมีร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน และ ศูนย์
อำหำร ร้ำนค้ำต่ำงๆ ล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จำกต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำ
แฟชั่น อุปกรณ์กีฬำ เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ รำคำจะต่ ำกว่ำ
ร้ำนค้ำปลีกที่ขำยทั่วไปในญี่ปุ่น ร้ำนส่วนใหญ่รับช ำระเงินด้วยบัตรเครดิตเช่น Visa, 
Mastercard, American Express และDiners นอกจำกนร้ำนค้ำที่ยังมีบริกำร Tax 
Refund ส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติด้วย

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองฮำมำมัตสึ ด้วยรถไฟชินคันเซน

มื้อเที่ยง
บริกำรอำหำรท่ำนด้วย ข้ำวหน้ำปลำไหลอันเลื่องชื่อ

วันพฤหสับดีที ่12 เมษำยน 2561



ที่พัก 

หรือเทียบเทำ่

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองคำวำกจูิโกะ เมืองแห่งภเูขำไฟชื่อดงั

ค่ ำ รับประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม



ภูเขำไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดนอำทิตย์
อุทัยที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีหิมะ
ปกคลุมบนยอดเขำตลอดทั้งปี.... น ำท่ำนขึ้น
สัมผัสบรรยำกำศและกลิ่นอำยอย่ำงใกล้ชิดที่ 
“สถำนีที่ 5” บนระดับควำมสูงที่ 2,500 เมตร 
(ในกรณีอำกำศเอื้ออ ำนวย) อิสระให้ท่ำน
บันทึกภำพควำมงำมของภูเขำไฟแห่งน้ีพร้อม
ซึมซับบรรยำกำศที่สดชื่น

เช้ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

วันศุกร์ที ่13 เมษำยน 2561
เช้ำ  รับรองท่ำนด้วยอำหำรเช้ำของโรงแรม



กลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย YOKAN หมูย่ำงหินภูเขำไฟ เมนูยอดนิยม
ของเหล่ำนักท่องเที่ยวที่จะต้องมำลองลิ้มชิมรสให้ได้ นับว่ำเป็นอำหำร
ขึ้นชื่อในแถบนี้เคียงคู่ภูเขำไฟฟูจิ เนื้อหมูหมักสูตรพิเศษจำกทำงร้ำน 
น ำมำย่ำงบนหินภูเขำไฟสีด ำสนิท ทำนคู่กับข้ำวสวยญี่ปุ่นร้อนๆ แกล้ม
ผักสดและน้ ำจ้ิมสูตรเด็ด 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (Fuji-Q Highland) หนึ่งใน
สวนสนุกที่นิยิมมำกที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจำกมีท ำเลที่ตั้งที่
งดงำมมองเห็นควำมสวยงำมของภูเขำไฟฟูจิ บริกำรเครื่องเล่น
มำกมำย ให้ท่ำนได้เพลินเพลิน



ที่พัก

หรือเทียบเท่า

มื้อค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
เสิร์ฟด้วยเมนู SHABU สไตล์ญี่ปุ่น



สถานที่แห่งการเติมแต้มจินตนาการให้ชัดเจนไร้ที่สิ้นสุดด้วย
งบประมาณการสร้างฝันกว่า 600 ล้านบาท สามารถเนรมิต
ชีวิตให้คุณได้รับสัมผัสจากตัวการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ อาทิ                 

มิกกี้เม้าท์ พระเอกรุ่นเก๋า, สาวงามผิวขาวราวหิมะ ผมด าดุจ
กาน้ า หรือสโนว์ไวท์, เหล่าเอลฟ์ในเทพนิยาย, บัซซ์ไลท์เยียร์                       
ผู้พิชิต “ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น” ณ ที่แห่งนี้ จินตนาการ            
จิตวิญญาณเจตจ านงของพวกเค้าและ Mr.Walt Disney                  

ยังมีชีวิต คงอยู่ ตลอดกาล...

TOKYO 

DISNEYLAND

มื้อกลางวนั  บัตรรับประทานอาหารกลางวัน มูลค่า 2,000 เยน
ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาสุดพิเศษ

เช้า : บริการอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

วันเสำร์ที่ 14 เมษำยน 2561



ที่พัก

หรือเทียบเท่า

ช่วงเย็นหลังจากสนุกสนามแบบเต็มอิ่มกับ Tokyo Disney Land 
เราขอให้เวลาอิสระแก่ท่านในการเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

และจากนั้นเราขอน าท่านเข้าสู่ที่พัก 



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ย่ำนชิบูย่ำ (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคขนำดใหญ่ใจ
กลำงโตเกียว เป็นหนึ่งในย่ำนที่คึกคักมีผู้คนพลุกพล่ำนตลอดเวลำ ในบริเวณนี้
ถือว่ำเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่นเนื่องจำกมีห้ำงสรรพสินค้ำจ ำนวน
มำก

มื้อเทีย่ง ให้อิสระทำ่นรับประทำนอำหำรกลำงวนั

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ย่ำนชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนำดใหญ่ใจ
กลำงเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชั่น
นิสต้ำ มีสถำนีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลำงของของย่ำนนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สถำนีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น

วันอำทิตย์ที่ 15 เมษำยน 2561



ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลำวดีฮอลิเดย์

..........น.    สมควรแกเ่วลำ  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ “สนำมบินนำนำชำตฮิำเนดะ”

00.20 น.
ออกเดินทำงจำก สนำมบินนำนำชำตฮิำเนดะ ประเทศญีปุ่น่
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 661
05.25 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่ำคพืน้ประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนพเิศษ 

วันจันทรท์ี่ 16 เมษำยน 2561



ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสรมิ
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
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

109,800.-
105,800.-
104,800.-
103,800.-
18,000.-
29,000.-

107,800.-
103,800.-
102,800.-
101,800.-
18,000.-
29,000.-

108,800.-
104,800.-
103,800.-
102,800.-
18,000.-
29,000.-

อัตรำคำ่บรกิำร ส ำหรบัผู้เดนิทำง  15 ท่ำนขึ้นไป

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

ประเภทผูเ้ดนิทำง สมำชกิบตัรหลกั สมำชกิบตัรเสรมิ
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 (ผู้ใหญ)่ 

1078
1038
1028
1018
180
788

1078
1038
1028
1018
180
788



อัตรำนีร้วม
•ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
•ค่ำโรงแรมที่พัก ตำมระบุในโปรแกรม(สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
•ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
•ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
•มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
•ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 2,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน   
500,000 บำท

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



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท
- ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย ์จ ำกัด
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“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด



หมำยเหตแุละเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีเ่คยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิมน่ำ่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ
เสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจ
ไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนทีต่อ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผู้ีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำน
ต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทำ่นั้น 
เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมี
ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตภุยัธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซือ้ตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จำ่ย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำง
ของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกลำ่วไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนดัหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ดม้ำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรไดร้วมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพ่ือให้
ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได ้  แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตอุื่นใดเกิดขึน้ระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูค่ณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งไดเ้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งใหแ้ก่ท่ำนและครอบครวัตำมควำมเหมำะสมใหด้ทีี่สดุ
ภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดใหม้ำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ไดใ้หบ้ริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดนิทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่ำนไดเ้ดนิทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


