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วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

22.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่

บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

วันที่สอง...ของการเดินทาง เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศญี่ปุ่น รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์

00.50 น. ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน TG 648 

พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย 

ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.ม.
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08.00 น. เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้าของแดนอาทิตย์อุทัย.... 

น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าเมืองฟุกุโอกะ ณ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 

พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดจากมัคคุเทศก์ผู้ช านาญการ ผ่านพิธี

ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมเพียงกันทุกท่าน ตรวจเช็คสัมภาระ

เป็นที่เรียบร้อย 

... เริ่มเดินทางเข้าสู่ “เมืองคาราซึ” โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 

ในการนั่งรถเข้าสู่เมืองแห่งนี้ 

จากนั้นพาท่านเข้าชม ปราสาทคาราซึ ปราสาทคู่เมืองคาราซึ

อันเก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มีห้าช้ัน ภายในนั้นมีชั้นใต้ดินมีหอชมวิว 

และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดง ประวัติศาสตร์ของเมืองคาราซึ

เท่ียง บริการอาหารกลางวันอันขึ้นช่ือ ปลาหมึกโยบุโกะ อาหาร

ขึ้นชื่อแห่งเมืองคาราซึแห่งนี้ ซึ่งปลาหมึกโยบุโกะนั้น ขึ้นชื่อในเรื่องความ

สวยงามของเนื้อที่ใสและรสชาติ ที่สด ของปลาหมึก ซึ่งบริการท่าน

แบบซาชิมิ เคียงคู่กับซุปมิโซะร้อนๆ ให้รสชาติที่ตัดกันลงตัวอย่างพอดี 

ส าหรับท่านที่ไม่รับประทานซาซึมิ 

ขออนุญาตบริการท่านแบบเทมปุระแทน 
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“พิพิธภัณฑ์รถแห่คาราซึคุนช”ิ

ซึ่งภายในแสดงเก่ียวกับรถแห่ที่ใช้ แห่จริงในเทศกาลใหญ่ซึ่งถูกจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พ.ย. ของทุกปี  

เพื่อเป็นการขอบคุณหลังจากเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งรถลากอันสวยงามตระการตาจะมีทั้งสิ้น 14 คัน 

และมีน้ าหนักมากกว่า 1 ตัน ซึ่งจะเคลื่อนตัวไปรอบๆ เมืองคาราซึและจะสิ้นสุดที่ศาลเจ้าคาราซึ ซึ่งเทศกาลนี้มี

มายาวนานกว่า 400 ปี ท่านสามารถเรียนรู้ประวิติและที่มาของ รถแห่ ได้จากในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อาหารค่ า รับรองท่านด้วยเมนูพิเศษที่คัดสรรมาให้ท่านจากฝีมือเชฟช้ันดี บริการท่านด้วย ชุดไคเซกิ 

ค่ าคืนแรก FOREST INN IMARI 

HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมตามระดับ

มาตรฐาน ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่ผ่านการ

คัดเลือกมาเพื่อรับรองท่าน พิเศษส าหรับการ

พักผ่อนอย่างแท้จริง กับการแช่ออนเซน     

ที่มีฤทธิเป็นด่าง เข้มข้นราวกับโลชั่น
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วันที่สามของการเดินทาง... เช้ารับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมุ่บ้านเซรามิค (OKAWAUCHIYAMA) จังหวัดซางะ ความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมที่

ทั่วโลก ให้การยอมรับและเชื่อถือและน้อยนักที่ชาวไทยอย่างเราจะทราบถึง ประเพณีดั้งเดิมของการผลิต

เครื่องปั้นดินเผา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผา อิมาริ และ อาริตะ ล้วนแต่ได้รับการยกย่องความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ‘อิโระนาเบะชิมะ’ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เริ่มจากการเขียนลวดลายบนเครื่องดินเผาสี

ขาว จากนั้นจึงเขียนภาพทับอย่างประณีต โดยใช้สีแดง สีเหลืองและสีเขียว หลังจากที่เผาแล้วจะน าไปเผา

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริเวณโดยรอบของหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งก าเนิดเตาเผาอันลึกลับ แต่หลังจากสิ้นสมัยเมจิ

ลงน้ันก็ได้ถือก าเนิดเตาเผา แบบใหม่ใหเ้ข้ากับยุคสมัยต่อไป แต่ประเพณีดั้งเดิมส าหรับการเผา    

เครื่องปั้นดินเผานั้นยังคงถูกรักษาไว้ให้คงอยู่ ถึงปัจจุบันเช่นกัน ท่านสามารถเดินเล่นเลือกซ้ือของที่ระลึกที่

ท าจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านผ่านชม สวนโปเชริน แห่งอาริตะ สวนซึ่งจ าลองเมืองเดรสเดน เยอรมนี ภายในสวนแห่งนี้ 

มีพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา อันขึ้นช่ือแห่งเมืองอาริตะอีกด้วย 



“เฮ้าท์เทนบอช”
เมืองฮอลแลนด์จ าลองสร้างจากแนวคิดแห่งคะนึงหา ประณีตและ

รังสรรค์ให้คล้ายกับการอาศัยอยู่ในยุโรปด้วยรูปแบบขนาดของพื้นที่

การจัดวางอาคารต่างๆ หรือแม้กระทัง่ช่ือโรงแรมที่พัก 

ภายในประกอบไปด้วยฟลาวเวอร์โดม โซนทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่ง

ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและ แอทแทรคชั่น ทาวน์ - โซนสวนสนุก

ส าหรับคุณหนู  

ค่ า รับรองท่านด้วยเมนูคัดสรรนานาชนิด เชิญท่านสัมผัสอาหาร

สไตล์บุฟเฟต์ จากฝีมือเชฟชั้นดี

ที่พัก HOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า โรงแรมตาม

ระดับมาตรฐาน ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพ่ือรับรอง

ท่าน พิเศษกับกลิ่นอายความเป็นตะวันตกที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ านวย

ความสะดวกอย่างครบครัน ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ สดใส …
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วันที่สี่ของการเดินทาง... 

เช้ารับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ศาลเจ้ายโูตะคุอนิาริ (YUTOKU INARI SHRINE) 

... ตั้งอยู่ ที่อ าเภอคาชิมะ จังหวัดซางะ 1 ใน 3 ของศาลเจ้าที่

ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้นมัสการทั้งจากภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ เป็นศาลเจ้าซ่ึงมีสีสันอันงดงามสดใสตั้งตระหง่านอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติอย่างสวยงาม มีเทพเจ้าหลักแห่งศาสนาชินโต 

3 องค์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งภายในนี้ มีศาลเจ้า อิวะซากิ ซึ่งเป็นที่รู้

กันดีของ “ชาวซากะ” ว่าเทพเจ้าแห่งความรักตั้งอยู่ จึงมักมีหนุ่ม

สาวมาขอพรเรื่องของความรักอยู่มากมาย

เที่ยง “เซ็ตเต้าหู้แห่งเมือง อุเรชิโนะ” เมืองแห่งเต้าหู้

ซึ่งเต้าหู้ของเมืองนี้จะมีรสชาติอันละมุน จากสารประกอบใน  

น้ าพรุ้อนให้ความรู้สึกเหมือนละลายในปาก สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมด้วย

รสชาติที่บ่งบอกถึงความประณีตในการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยม
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หมุ่บ้านนินจา “ฮเิซ็นยุเมะไคโด”

สวนสนุกจ าลองยุคสมัยเอโดะ ซึ่งท่านสามารถชมสถาปัตยกรรมสมัย

เอโดะ อีกทั้งยังสามารถสวมใส่ชุดนินจาพร้อมประสบการณ์ของการเป็น

นินจายุคเอโดะอีกด้วย 

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยสเต็กเนื้อวัวซากะ 

ซึ่งมีเอกลักษณ์คือความนุ่มของเนื้อ ซึ่งมีไขมันแทรกอยู่ ท าให้เนื้อมีลักษณะนุ่ม

ละลายในปาก (ส าหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ บริการท่านด้วย สเต๊กหมูทงคัตสแึทน)

พัก CROWN PLAZA FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า

ตามระดับมาตรฐาน  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่านใน

ค่ าคืนพิเศษ
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วันที่ห้าของการเดินทาง... เช้ารับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

“ศาลเจ้าดาไซฟุ” โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการนั่งรถเข้าสักการะสถานที่อันศักดิ์แห่งนี้ ตลอดสอง

ข้างทางก่อนเดินเข้าสู่ตัวศาลเจ้านั้น ท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก ทุกสิ่งล้วนสร้างสรรค์

อาทิเช่น ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อสัมผัสกับน้ าก็จะปรากฏลายดอกไม้น่าพิศวง ขนมที่ท ามาจากลูกท้อเป็นของขึ้นชื่อ 

เพราะหลังศาลเจ้าแห่งนี้มีการปลูกต้นท้อไว้นับพันต้น เมื่อฤดูไม้ผลิก็เป็นช่วงออกดอกออกผลและส่งผลให้

เห็นกิ่งก้านสาขาของต้นท้อตัดกับดอกท้อสีชมพูอ่อนประหนึ่งว่าเป็นเสมือนต้นซากุระเมื่อแรกแย้ม เมื่อเดินเข้า

สู่ศาลเจ้า ท่านอาจจะได้พบเด็กน้อยญี่ปุ่นแก้มแดงน่ารักสดใสแต่งกายด้วยชุดกิโมโน รอเข้าพิธีครบรอบอายุ 

3 ปี 5 ปี และ 7 ปี ตามล าดับ 

เที่ยง เดินลัดเลาะเข้าด้านหลังศาลเจ้าเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันอันขึ้นช่ือบริการท่านด้วย 

“เซตเบนโตะ” รสละมุน เคียงซุปมิโซะร้อน ๆ
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ย่านเทนจิน TENJIN อาจจะเป็นย่านที่เรียกว่าเป็นหัวใจของ

เมืองฟูกุโอกะ หรือเกาะคิวชูเลยก็ได้ เรียกว่าเป็น downtown area 

ของเมืองฟูกุโอกะ โดยในบริเวณนี้จะมีร้านรวง ถนนคนเดิน และห้าง

ใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่มากมาย มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด 

ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องส าอางต่างๆ 

รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย แต่ในส่วนที่เด่นๆ จะมีห้างคาแนล

ซิตี้ (Canal City), ตึกต้นไม้ หรือ ACROS ที่เป็นอาคารดีไซน์

แปลกตาที่มีต้นไม้ปลูกปกคลุมทั้งตึก เปิดให้เข้าไปเดินเล่นหรือชมวิวได้

ทางเดินชอ้ปปิ้งใต้ดิน,แหล่งรวมร้านราเมนยาไต แถวๆ เกาะลอย

นาคาสุ (Nakasu Island) และถัดไปอีกจะเป็นถนนคนเดินคาวาบา

ตะ ถนนคนเดินเส้นเก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ และในบริเวณนี้ยังมี

ส่วนที่เป็นทางเดินใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ที่ตกแต่งทั้งพื้น 

ผนัง และเพดานในสไตล์ยุโรปไว้อย่างสวยงาม เป็นระยะทางเดินยาว

กว่า 600 เมตร มีร้านค้าและร้านอาหารรวมกันอยู่มากมาย 

สามารถเดินต่อจากสถานีรถไฟและสถานีรถไฟใต้ดินเทนจินได้เลย

“SAGA KYUSHU ”

พัก CROWN PLAZA FUKUOKA 

หรือเทียบเท่าตามระดับมาตรฐาน ลีลาวดี 

ฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพ่ือรับรอง

ท่าน ในค่ าคืนพิเศษค่ า รับรองท่านด้วยเมนูพิเศษยามค่ าคืน “เซตเมนูขาปูยักษ์”

ชื่อดังคัดสรรค์ วัตถุดิบชั้นดีอาหารทะเลใหม่และสดสะอาด 



วันที่หกของการเดินทาง... อ าลาเกาะคิวชูพร้อมความประทับใจ

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านเดินทาง

“สู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ”
11.35น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 649

14.55น. เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์

“SAGA KYUSHU ”



ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตร
หลัก

สมาชิกบัตร
เสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียเเร  ิม)
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียเเร  ิม)
พกัเด่ียวเพ ม่
มีตัว๋แล้ว เฉพาะตัว๋อ นเตอิ์ (ผู้ใหญ่)ลด

89,800.-

84,800.-

83,800.-

82,800.-

18,000.-

20,000.-

87,800.-

82,800.-

81,800.-

80,800.-

18,000.-

20,000.-

88,800.-

83,800.-

82,800.-

81,800.-

18,000.-

20,000.-

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1ทา่น)
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... มีเตียเเร  ิม)
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ทา่น ... ไมมี่เตียเเร  ิม)
พกัเด่ียวเพ ่ม (ได้ิับคะแนนเพ ่ม)
มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) 

878

828

818

808

180

698

878

828

818

808

180

698

อัตราค่าบริการ ส าหรับผู้เดนิทาง  15 ท่านขึน้ไป

- **ขอสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน**

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



อัตรานี้รวม

•ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

•ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในโปรแกรม(สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

•ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

•ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

•มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ในวงเงิน   500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

•ค่าท าหนังสือเดินทาง

•ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เง่ือนไขการช าระเงิน

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

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิ ับทา่นผู้ เด นทาเท่ีเคยเด นทาเแล้วมีปิะวตั ความปิะพฤต ไมน่า่ิัก หิือมีพฤต กิิมเป็นท่ีิัเเกียจขอเคนรว่นใหญ่ เช่น ไม่ิ ักษาเวลา, พดูจา
หยาบคาย, ดื่มรุิ าบนิถ, ก่อเรยีเ  ิาคาญิบกวนผู้อื่น, หิือพยายามริ้าเความวุน่วายในคณะทวัิ์ ฯลฯ ทัเ้นีเ้พื่อความรขุขอเคณะผู้ เด นทาเรว่นใหญ่

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิ ับทา่นผู้ เด นทาเท่ีมีอายคุิิภ์เก น 4 เดือน ทัเ้นีเ้พื่อความปลอดภยัขอเทา่นผู้เด นทาเและทาิกในคิิภ์

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิ ับทา่นผู้ เด นทาเท่ีมีความปิะรเค์จะลกัลอบเข้าปิะเทศอ่ืนเพ่ือไปท าเาน หิือเพ่ือกาิอ่ืนใดอนัม ใช่กาิทอ่เเทีย่ว

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิพ จาิณาให้หิือไมใ่ห้บ  ิกาิแก่ทา่นท่ีต้อเใช้ิถเข็น (กิุณาแจ้เให้บ  ิษัทฯ ทิาบก่อนจอเทวัิ์เพื่อหาข้อริุปิ่วมกนั) โดยบ  ิษัทฯ ต้อเกิาบ
ขออภยัเพิาะบาเเร้นทาเอาจไมร่ะดวกในกาิเด นทาเร าหิับทา่นท่ีต้อเใช้ิถเข็น ยกเว้นทวัิ์คณะรว่นตวั
•

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิพ จาิณาให้หิือไมใ่ห้บ  ิกาิแก่ทา่นท่ีมีเด็กทาิกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ิ่วมเด นทาเไปด้วย (กิุณาแจ้เให้บ  ิษัทฯ ทิาบก่อนจอเทวัิ์เพื่อหา
ข้อริุปิ่วมกนั) โดยบ  ิษัทฯ ต้อเกิาบขออภยัเพิาะเด็กเลก็อาจเอแเิบกวนผู้เด นทาเทา่นอื่น ยกเว้นทวัิ์คณะรว่นตวั

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิพ จาิณาให้หิือไมใ่ห้บ  ิกาิแก่ทา่นท่ีเป็นพิะภ กษุรเฆ์หิือนกับวชในบาเิายกาิทวัิ์หิือบาเเร้นทาเ ยกเว้นทวัิ์คณะรว่นตวั

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิยกร ทธ ปิะโยชน์ขอเทา่นท่ีจอเทวัิ์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าิะเเ นมดัจ าภายในิะยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปที่แจ้เช่ือิอไว้ ทัเ้นีเ้พื่อ
ปิะโยชน์ขอเผู้ ิ่วมเด นทาเทา่นอื่น

•บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิยกเล กกาิเด นทาเในกิณีท่ีมีผู้ เด นทาเต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้เให้ผู้ เด นทาเทิาบลว่เหน้ากอ่นเด นทาเไม่น้อยกวา่ 15 วนั และย นดี
จะจดัหาคณะทวัิ์อื่นทดแทนหากทา่นต้อเกาิ

•ในกิณีท่ีทา่นยกเล กกาิเด นทาเ บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิหกัเเ นคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเล กก่อนเด นทาเ 21 วนั ขอหกัิ้อยละ 50 ขอเอตัิาคา่บ  ิกาิ

หากยกเล กก่อนเด นทาเ 14 วนั ขอหกัิ้อยละ 100 ขอเอตัิาคา่บ  ิกาิ

•ในกิณีท่ีทา่นขอเปลีย่นตวัผู้ เด นทาเ โดยรามาิถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิค ดคา่ใช้จ่ายเพ ่ม เฉพาะคา่ธิิมเนียมในกาิยื่นวีซา่และ
คา่เปลีย่นช่ือตัว๋เคิ่ือเบ นเทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคิ่ือเบ นที่ไมอ่นญุาตให้เปลีย่นช่ือหิือคืนตัว๋



• บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่คืนคา่ธิิมเนียมกาิย่ืนวีซ่าในทกุกิณี หากมีกาิย่ืนวีซ่าแล้ว

• บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิับผ ดชอบตอ่กาิท่ีทา่นถกูปฏ เรธไม่ให้เด นทาเเข้าหิือออกจากปิะเทศใด ๆ อนัเน่ือเมาจากเหตผุลร่วนตวัขอเทา่นผู้ เด นทาเ เช่น เอกราิกาิเด นทาเไม่ถกูต้อเ,
พกพาร ่เขอเผ ดกฎหมาย หิือมีความปิะพฤต ร่อไปในทาเเร่ือมเรีย ิวมถเึกาิท่ีม ได้เด นทาเเพิาะเหตภุยัธิิมชาต  หิือกาิยกเล กเที่ยวบ น

• ร าหิับทา่นผู้ เด นทาเที่ปิะรเค์จะซือ้ตัว๋เคิ่ือเบ นภายในปิะเทศเพ ่มเต ม ( นอกเหนือจากิายกาิตามทวัิ์ ) หิือด าเน นกาิใด ๆ ท่ีก่อให้เก ดคา่ใช้จ่าย กิุณาแจ้เให้บ  ิษัทฯ ทิาบก่อน เพ่ือ
ขอค ายืนยนัร าหิับกาิออกเด นทาเขอเทวัิ์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เด นทาเซือ้ตัว๋หิือช าิะคา่ใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ิับกาิยืนยนัดเักล่าว แล้วตอ่มาทวัิ์นัน้ ๆ ไม่รามาิถออกเด นทาเได้ ทาเ
บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิับผ ดชอบร าหิับคา่ใช้จ่ายท่ีเก ดขึน้

• บ  ิษัทฯ จะร่เก าหนดกาิทอ่เเท่ียว (ไฟนอลโปิแกิม) ให้แก่ทา่นก่อนกาิเด นทาเไม่น้อยกว่า 10 วนั หากทา่นเห็นว่าิายกาิทอ่เเท่ียวดเักล่าวไม่ติเตามความปิะรเค์ขอเทา่น ไม่วา่จะ
เป็นเพิาะกาิเปล่ียนแปลเขอเโิเแิมท่ีพกั หิือกาิปิับเปล่ียนิายกาิทอ่เเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีร ทธ ์ขอยกเล กกาิเด นทาเได้เป็นกิณีพ เศษ โดยแจ้เให้บ  ิษัทฯ ทิาบก่อนออกเด นทาเไม่น้อย
กวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะออกเด นทาเ บ  ิษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปิแกิมเป็นยตุ  เว้นแต ่ในกิณีที่เก ดเหตจุ าเป็นหิือรดุว รยั อาท  กาิล่าช้าขอเรายกาิบ น, กาินดัหยดุเาน, กาิ
ปิะท้วเ, กาิจลาจล, ภยัธิิมชาต , อบุตั เหต,ุ ปัญหากาิจิาจิ ฯลฯ  บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ในกาิเปล่ียนแปลเไฟนอลโปิแกิมตามความเหมาะรม ทัเ้นีเ้พ่ือค านเึถเึความปลอดภยั และ
ิักษาผลปิะโยชน์ขอเทา่นให้ได้มากท่ีรดุ

• รถานท่ีทอ่เเท่ียวท่ีิะบใุนิายกาิได้ิวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเด นทาเ รถานท่ีทอ่เเท่ียวดเักล่าวป ดท ากาิ  บ  ิษัทฯ จะคืนเเ นค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีิะบไุว้ในเอกราิขอเรถานท่ีนัน้ 
ๆ หิือจะรลบัปิับเปล่ียนิายกาิเพ่ือให้ทา่นรามาิถเข้าชมได้   แตใ่นกิณีท่ีมีเหตลุ่าช้าหิือเหตอ่ืุนใดเก ดขึน้ิะหวา่เกาิเด นทาเท าให้ทา่นไม่รามาิถเข้าชมรถานท่ีทอ่เเท่ียวดเักล่าวได้ 
โดยม ใช่ความผ ดขอเบ  ิษัทฯ   บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่คืนเเ นคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บ  ิษัทฯ ขอรเวนร ทธ ์ไม่ิับผ ดชอบตอ่กาิรญูหายหิือเรียหายอย่าเใด ๆ อนัเก ดขึน้แก่ทิัพย์ร นขอเทา่น อนัเน่ือเจากกาิโจิกิิม และ/หิือความปิะมาทจากตวันกัทอ่เเท่ียวเอเ

• ขอเก านลัตา่เ ๆ ท่ีบ  ิษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กิะเป๋าเด นทาเ ไม่รามาิถหกัทอนเป็นร่วนลดเป็นตวัเเ นได้ โดยทา่นรามาิถเลือกใช้ขอเก านลัดเักล่าวในขณะิ่วมเด นทาเไปกบัคณะทวัิ์
หิือไม่ก็ได้ตามอธัยาศยั

• ต าแหน่เที่นัเ่บนเคิ่ือเบ นเป็นไปตามเเ่ือนไขตัว๋เคิ่ือเบ นแบบหมู่คณะขอเรายกาิบ นตา่เ ๆ  บ  ิษัทฯ  ไม่รามาิถเลือกต าแหน่เที่นัเ่ได้เอเ ทัเ้นีบ้  ิษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัเ่ให้แก่ท่านและ
คิอบคิัวตามความเหมาะรมให้ดีท่ีรดุภายใต้ลกัษณะต าแหน่เที่นัเ่แบบหมู่คณะท่ีรายกาิบ นจดัให้มา

• บ  ิษัทฯ ขอต้อนิับและมีความย นดีท่ีได้ให้บ  ิกาิแก่ทา่นผู้ เด นทาเที่เช่ือมัน่ในมาติฐานขอเบ  ิษัทฯ ซึเ่ปิะรเค์จะเด นทาเไปทอ่เเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถเึว ถีชีว ตตลอดจน
วฒันธิิมขอเปิะเทศท่ีทา่นได้เด นทาเไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


