
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA JAPAN AUTUMN NIKKO SENDAI 
ศิลปะ วฒันธรรม อารยธรรม จิตวญิญาณจากพระอาทิตย 
เดินทางวันที่ 13-18 / 20-25 พฤศจิกายน 2557 

วันแรก... ของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเปนชาติแหงซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) สายการบินประจําชาติ ดวยความมั่นใจ   

ความอบอุนที่พรอมดูแลทุกทานจากภาคพื้นประเทศไทย มุงตรงสูประเทศญี่ปุน 
20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย เรียนเชิญทานที่จุดนดั ประตูทางเขา 2 เคานเตอร C พบกับเจาหนาทีบ่ริษัทลีลาวด-ีฝายขายขออนุญาตเขาไป 

สวัสดีทกุทานและคอนดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมถึงสงทานเขาสูชวงเวลาแหงความสุข 

22.10    ทะยานสูประเทศญี่ปุนดวยเที่ยวบิน TG 640 พรอมรับบริการจากมัคคุเทศกของบริษัทเรา ตลอดจนเจาหนาที่จากการบินไทย  
ใหทานไดมีเวลาพักผอนราว 6 ช.ม. 

 



 

วันท่ีส
06.25 

รสแรก
เรียนเชญิ
ประวัติศา
  
  
ชมสถาป
ชีวิตที่ไมย
ทะเบียนจ
 

เที่ยง 
 

จากนั้นนํ
ตัวทั้งสภ
ศิลปวฒั
ยากในปจ
เพาะเอกล
 

ค่ํา 

ญี่ปุนพร

ทีพ่กั  KI

ลูกคาพิเศ
 
 

สอง... เดินทา
รับรุงอรุณโอ

ก เพื่อรับรู
ญทานมุงหนาสู 
าสตรอันถูกจด

ศาลเจาโทโชก ุ

ปตยกรรมไมแกะ
ยุงเกี่ยวกับเรื่อ
จากองคการยูเน

บริการทาน ณ

นาํทานชม เอโดะ 
ภาพแวดลอม บ
ฒนธรรมตางๆ เ
จจุบันและอิสระใ
ลักษณของชาติ

บริการอาหาร

รอมสวมชุดยูกา

INUKAWA ONSE

ศษเชนทาน ...ท

  

างถึงนานฟาปร

อฮาโย (おはよ

รู... ตอนรับท
 ..สัมผัสความเ
ดทะเบียนเปนมรด

 ( 東照宮 ) ศ
ะสลักที่วิจิตรตร
งราวของผูอ่ืน
นสโกใหเปนหนึ่ง

ณ ภัตตาคาร ..

 วนัเดอรแลนด
บานเรือน รานค
เชน โชวโออิรัน
ใหเลือกซื้อของ
ตมิาจนปจจุบัน 

รค่ํา ณ หองอา

าตะ    

EN  หรอืเทยีบเท
ทานสามารถลงอ

ระเทศญี่ปุน  รบั

よう) ณ สนาม

านดวยบรรยาก

เปนมาของหวง
ดกโลก สมัผัสค

าลเจาที่สรางเพื
ระการตา ทั้งสว
น ชมความสวย
งในมรดกโลกทา

 

ด หรอื เอโดะมรุ
คา ทองถนนและ
น โชวสายน้ํามาย
งที่ระลึกและถายภ
 

าหารของโรงแร

ทา  โรงแรมที่เห
อาบน้ําแร “ออ

บแสงแรกจากดิ

มบินนาริตะ สนา

กาศการรวมรบั

งเวลาแหงอดีตที
ความตระการต

พื่อเปนสถานที่ฝ
วยงามในแงของ
ยงามของเจดีย 
างวัฒนธรรมอี

ระ ( 江戸ワン

ะการแตงกายขอ
ยากล หรือการ
ภาพกับมมุสวย

รม ... บริการท

หมาะสมที่สดุใน
อนเซน” จากธรร

ินแดนพระอาทิต

ามบนิระดับมาต

บประทานอาหาร

ที่ยังคงอยูของ
ตาของศาลเจา 

ฝงศพโชกุนโทกุ
งศิลปะ และที่แฝ
 5 ชั้น ตามแบบ
อีกดวย  

ンダーランド

องผูคนที่ราวกั
รตอสูของนินจ
ยๆประทับใจกับบ

ทานดวย “เซ็ตไค

นเมือง ที่ไดรับก
รมชาติเพื่อสุขภ

ตย   

ตรฐานสากล 
รญี่ปุนมาตรฐา

งเมืองนิกโก เมือ
 

กงุาวา ที่เกาแก 
ฝงแงมุมทางปรั
บฉบับสถาปตยก

ド ) เมืองโบราณ
กบัยอนยุคไปเมื่อ
จา การพลางตัว
บรรยากาศญีปุ่

คเซกิ อาหารญี่

การคัดเลือกตาม
ภาพหลังจากเห

านโรงแรมแอรพ

องเล็กๆแตงดง

 นับ 4 ศตวรรษ
รัชญา เปนรูปลิ
กรรมของญี่ปุน

ณสมัยเอโดะ สัม
อ 200 กวาปกอ
วในรูปแบบตางๆ
ปุนในสมัยเอโดะ 

ี่ปุน” ใหทานไดอิ

มมาตรฐานของ
หน็ดเหนื่อยจาก

พอรตใกลสนาม

งามดวยธรรมช

ษ ตั้งแตสมัยโชก
งปดหู ปดตา ป
นโบราณ ศาลเจ

ัมผัสบรรยากาศ
อน ชม โชวการ
ๆ และการใชชีวิ
 ซึ่งเปนชวงยุคส

อ่ิมอรอยกับอา

ง ลีลาวดี ฮอลิ
กการเดินทางมา

มบินเพื่อกระชบั

ชาตอัินสวยงาม

กุนโตกกุาวา อิเ
ปดปาก แสดงถึ
จาแหงนี้ยังไดรับ

ศที่สราง ไดอย
รแสดงทาง
ตแบบนินจาทีห่
สมัยที่ประเทศญ

หารญี่ปุน ในบร

ลเิดยเชนเดิมเพื
าทั้งวัน  

บเวลา

มและ

เยยะส ึ
ถงึการใช
ับการขึ้น

ย างลง

หาชมได
ญี่ปุนบม

รรยากาศ

พื่อรับรอง



 

วนัที
 

7.00 
 

ภาคต
สมดลุ
และ ส
 

โบราณ
ดัดแป
แตอาจ
มองได
ปราส
ลาสุด
โบราณ
 

เที่ยง 
 

กวา 1
การป
ยอดภู
ญี่ปุน

ชาบู –

จากค
“ ชุบุ
เชนเดี

รับรอ

 

ทีส่าม... วนันีล้ี
   รับอรุณ

 

“เมอืงเซน
ตะวันออกเฉียงเห
ล แมน้ําฮิโรเซะที
สวนสาธารณะใจ

นําเดินทาง
ณ ใหอารมณค
ปลงเปนรานขาย
จสูงชันนิดหนอ
ไดไกลจนสุดลูก
สาทนี้ถูกสรางขึ้
ดถูกสรางขึ้นใหม
ณตางๆ และในช

 บริการทาน

“ภูเขาไฟซ
1,000 เมตรเหน
ประทุครั้งลาสุด 
ภเูขาไฟแหงนี้ ชม
น 

จากนั้นนําท
– ชาบ ู

ขออนุญาตรับ
ความพิถีพิถันใน
บ–ุชุบุ ” จึงท
ดยีวกับรานนี้ที่ท

ทีพ่กั  WESTIN

องลูกคาพิเศษเช

ลลีาวดี ฮอลเิด

ณดวยอาหารเชา

นได”  ( 仙台市

หนือ ถึงแมว
ที่ไหลผานกลาง 
จกลางเมือง ทีเ่

งสู หมูบานโอ
คลายๆ หมูบาน
ยของที่ระลึก ห
อย แตก็ถือวาคุ
กหูลูกตา จากนั้
ขึ้นครั้งแรกเมื่อป
มในป ค.ศ .196
ชั้น 5 ของปราส

น ณ ภัตตาคาร

ซาโอะ”  ( 蔵王

นือระดับน้ําทะเล
 เมื่อวันที่ 15 ก
มใบไมเปลี่ยนสี

ทานเดินทางกลั

บรองทานดวยอ
นทุกเรื่อง รวมถ
ทําใหเกิดเปนที่มา
ทางลีลาวดีพถิีพ

N SENDAI  หรื
ชนทาน ... 

ดย เรียนเชิญทา

าของโรงแรมพร

市)  ใชเวลาเดนิ
วา เซนไดจะเปนเ
 เมืองเซนได แล
เต็มไปดวยสีเขยี

อจิจุคุ  (大内

นชิราคาวาโกะ เร
หรือภัตตาคาร 
คมคาสําหรับการ
นั้นนําทานเดินทา
ป ค.ศ.1384 แ
64 ปจจุบันปราส
สาทเปนจุดชมวิ

ร .. 

王山)  เสนทาง
ล เมืองที่ตั้งอยู
กุมภาพันธ 189
ี เมืองเซนไดแห

ลบัสู “เมืองเซ็นไ

อาหารขึ้นชื่อขอ
ถึงเรื่องการรับ
าของชื่ออาหาร
พิถันในรสชาต ิ

รือเทยีบเทา  โร

านพบกับอีกหนึ

รอมรอยยิ้มจา

นทางประมาณ 
มืองใหญและทนั
ละ ตนเคยะขิที่เขี
ยว ทําใหเซนไดไ

内宿)  ตั้งอยูที่เ
รียงรายกันสอ
 จุดชมวิวของห
รเดินทางมาถึง
างสู เมืองไอสุ-
และผานเหตุการ
สาทสึรุกะไดเปน
วิว ใหทานไดชมท

งที่ไดขึ้นชื่อวา “
ยูทางใตของแน
95 นําทานเปลี่
หงนี้เปนอีกเมือง

ได”  

องญี่ปุน  ชาบู 
บทานอาหาร ชา
รวา ชาบู – 
 บรรจงเลือกม

โรงแรมที่เหมาะส

นึง่สถานที่พิเศษ

ากมัคคุเทศกขอ

 3ชั่วโมงกวา... 
นัสมัย แตความ
ขยีวชอุมเปนแน
ไดสมญาวาเปน

เมืองไอซึวะกาม
องฝงราว 50 ห
หมูบานโออุจิจุค
ง และไดชมวิวสว
-วาคามัทสุ นําท
รณทางประวัติศ
นพิพิธภัณฑจัดแ
ทิวทัศนอันงดง

“WONDER  FU
วเทือกเขาโออุเ
ี่ยนอิริยาบถเปน
งหนึ่งที่มีชื่อเสีย

 – ชาบู มีลักษ
าบู มีที่มาจากเส
ชาบู โดยควา
ารับรองทานดว

สมที่สดุในเมือง 

ษของญี่ปุน หมู

องทาน รวมถึงบ

 เมืองเซนไดนั้น
มกาวหนาในดาน
วตลอดถนน เป
เมืองแหงตนไม

มัตซึ ถูกสราง
หลัง ในอดีตเค
คุ ก็เปนอีกหนึ่ง
วยๆและใบไมเปลี
ทานชม ปราส
ศาสตรมามากม
แสดงประวัติศา
งามของตัวเมอื

UL DRIVE IN 
เพื่อเดินทางไปช
นการนั่ง “กระเ
ยงของแหลงที

ษณะคลายสุกี้ยา
สียงขณะจุมเนื้อ
ามพิเศษจะอยูที่
วยหัวใจ ... 

 ที่ไดรับการคดั

มบานโอชิจุกุ พร

บริกรโรงแรมที

นเปนเมืองศูนยก
นตางๆของเมอื
ปนทิวทัศนที่สว
ม 

งราว 1,500 ป
คยเปนเมืองสําค
งไฮไลทสําคัญข
ลี่ยนสี มุมสูงขอ
สาทซึรุงะ ( 鶴
มาย ทําใหโดนท
าสตรของเมือง
องที่ถูกโอบลอม

 ZAO” นั่งรถช
ชมความงามขอ
เชาไฟฟา” สัมผ
ที่นักทองเที่ยวช

ากี้ สวนที่มาขอ
อลงในน้ําเดือด 
ี่รสชาติของน้ํา

ดเลือกตามมาต

รอมรับรองทา

ที่พรอมดูแล 

กลางทางดานก
องไดผสมผสาน
วยงามที่นาสนใจ

ปกอน และมุงดว
คัญยุคเอโดะ แต
ของที่นี้ ทานสา
องหมูบานโอจิจ
鶴ヶ城) ซึ่งแ
ทําลายและสราง
งไอสุ-วาคามัทสุ
มดวยภูเขารอบด

ชมความงามสอ
องภูเขาไฟซาโอ
ผัสทัศนียภาพอ
ชอบเดินทางมาช

องชื่ออาหารนีแ้
 ชาวพระอาทิต
ซุป ที่แตละราน

ตรฐานของ ลลี

นชาบู ชาบูสไต

การเมืองและเศร
นกับธรรมชาตอิ
จ ถนนที่มีตนไม

วยหลังคาทรง
ตปจจุบันบางหล
ามารถเดินขึ้นไป
จุคุ ที่ถูกลอมร
แปลวาปราสาท
งขึ้นใหมหลายค
สุ รวมทั้งเคร่ือ
ดาน  

องขางทางบนร
อะ ภูเขาไฟซาโอ
อันงดงามสุดลู
ชมใบไมเปลี่ยนสี

แสนจะนารัก คา
ตยไดยินเสียงจุม
นจะมสีูตรพิเศษ

ลาวดี ฮอลิเดย

ลญี่ปุนแทๆ 

รษฐกิจของ
อยางได
มเรียงราย 

งยาแฝกแบบ
ลังไดรับการ
ปชมไดไมยาก 
อบดวยภูเขา 
ทนกกระเรียน 
ครั้ง โดยครั้ง
งเขินและดาบ

ระดับความสูง
อะ นั้นเคยเกิด
ลูกหูลูกตาบน
สีเยอะที่สุดใน

าดวานาจะมา
มเนื้อนี้ดังวา  
ษของตนเอง

ยเชนเดิมเพื่อ



เทีย่ง  
ตองกา

ชนิไซบ
สถานที

ค่าํ 

1 ใน 3

แทรกเข

จดจํา …

 

วนัทีส่ี
ติดมือก
 

7.00 
 

โด” ศาล
จากนัน้
ซึ่งชาว
ทานยัง
ป 1109

เดินเขา
ทําใหทา
 

เที่ยง 
 
 

 ขออนุญาต
ารไดอยางเต็มอ

บาช ิ... ศูนย
ที่ศนูยกลางทาง

พรอมบริกา

3 สุดยอดเน้ือขอ

ขาไปในเนือ้ ลักษ

… 

สี.่.. สาํหรบั
กลับมาคนที่คณุ

  รับอรุณด

 เมอืงมตัสึ
ลเจาที่ย่ืนไปใน 
นนําทานลองเรือ
วบานจะเลี้ยงเปน
งสามารถใหอาห
9 ภายในวดั มวี
าไปใบวัดทานจะรู
านไดสัมผสัถึงค

บริการทาน 

ไมรบกวนชวงเ
อารมณ 

ยรวมแหงนค
งการคา แฟชั่นดี

ารทานดวย “ 
องญี่ปุน คือ เน

ษณะคลายเนื้อโ

บวันนี้เรียนเชญิ
ณรัก จากวันเดิ

ดวยอาหารเชาข

สชึมิา  (松島

 อาวมตัสชึมิา
อ อาวมัตสึชิม
นฟารมอยูในทะ
หารกับเหลานก
วิหารทองคํา ค
รูสึกถึงกลิน่ขอ
ความงดงามจับ

 ณ ภัตตาคาร 

เวลาสุดพิเศษ ด

ครคนัไซ 
ดไีซน เครื่องใช

 เนือ้โกเบ 
นื้อฮิดะ เนื้อมัต

โทโรของปลาทูน

ญทุกทานสมัผสั
ินทางที่ผานมาท

ของโรงแรมพร

島) เมอืงที่ไดชื่อ

า โดยเปนสถาป
มา ระหวางการล
เล ทําใหหอยน
นางนวลทีบ่ินต
คอนจิกิโดที่ตัววิ
อความสดชืน่เพร
บใจ 

 .. ลิ้มรสความ

ดวยการมอบบั

ไฟฟา ขนมของ

 ” 

ตซึซากะและเนื้อโก

นาใหญ  เสิรฟ

สถึงแมนเมืองนี้จ
ทําใหรูสกึวาปร

รอมรอยยิ้มจาก

อวาเปน 1 ใน 3

ปตยกรรมสมัย
ลองเรือไปรอบ
นางรมนั้นมีคณุ
ตามเรือมา อยา
วิหาร  เคลือบ
พราะตัววัดตั้งอยู

มอรอยของ หอ

ัตรรับประทานอ

งฝาก ที่นี่ทุกสิ่

โกเบ จากวัวพัน

ฟเคียงขางไวนแด

จะไมทันสมัยเหมื
ระเทศนี้ สามารถ

กมัคคุเทศกของ

3 ของเมืองที่มี

โมโมยามะ ที่นํา
บ ๆ นั้น ทานจ
ณภาพดีและตัวให
างสนุกสนานอีก
ดําและชุบทองท
ยูในหุบเขาลอมร

อยนางรมอันขึ้

อาหาร 3000 เย

ิ่งที่ทานคิดถึง ส

นธุดีสายพันธุ “ 

ดงกลิ่นละมนุเพื

มอืนเมืองใหญแ
ถเก็บความล้ําค

งทาน  

มทีัศนียภาพอัน

เอา 12 นักษัตร
จะไดสมัผัสกับวิ
หญอีกทั้งอาหา
กดวย จากนั้นเด
ทบั ซึ่งแตเดิมวิห
รอบดวยตนไมน

ขึ้นขื่อ แหงเมือง

ยน  ใหทานสาม

 สามารถจัดหาเพ

 วากิว ” ที่เลี้ย

พือ่รสชาติที่สมบู

แตยังพอมีจุดช
าจากอดีต วิวฒั

งดงามที่สุดขอ

ร มาเปนเรื่องร
วิถชีีวิตของชาว
ารทะเลของเมือง
ดินชม วดัจซูง
หารนี้เปนที่ประดิ
นานาพรรณย่ิง

งมัตสึชิมา 

มารถเลือกรานอ

พื่อครอบครอง

ยงดวยเบียรและม

บรูณแบบเปนอีก

ชอปปงรองรับท
ฒนาการสูอนา

องประเทศญีปุ่น

ราวของสถาปต
วประมงที่นี่อันได
งนี้ก็มีความสด
งจ ิ (中尊寺

ดษิฐานของพร
งในชวงเวลานี้เป

อาหารที่ตอบโจ

งไดทัง้สิ้น … 

มีวิธกีารนวดเนื

กหนึ่งความพิเศ

ทานที่ตองการช
าคตไมสิ้นสุดจริ

น นําทานชม “ศ

ตยกรรมของศ
ดแก การเลี้ยงห
ดเปนอยางมาก 
寺) ที่มีชื่อเสียง 
ระพุทธรูปถึง 11

ปนฤดูของใบไม

จทยความ

นื้อทําใหไขมัน

ศษทีต่อง

ชอปปงของ
ริง ๆ ... 

ศาลเจาโกะได

าลเจาแหงนี้ 
หอยนางรม
 นอกจากนี้
 สรางขึ้นใน
1 องค เมือ
มเปลี่ยนย่ิง



 

 

ลองเรื
ไหลผา
น้ํานั่งจ
พายเรื
 
นําทาน

มื้อค่ํา 
เมืองเซ
ทีพ่กั  

ลูกคาพ

รือ หุบเขาเกอิ
านหมูหินขนาดม
จนเพลินเรือจะจ
รือจะขับกลอมให

นชอปปงยาน อิ
 

 บริการทาน
ซนไดแลวตองได
 WESTIN SENDA

พิเศษเชนทาน ..

อิบิ (猊鼻渓

มหึมาไปอยางช
จอ ดใหทานไดล
หทานฟง 

อิจิบังโจ เปนย

ดวย ลิ้นวัว  ที
ดลิ้มลอง ซึ่งรา

DAI  หรอืเทยีบเ
.. 

渓)  เปนหุบเขาร
าๆ  จะไดชมคว
ลงไปชมความย่ิ

ยานช็อปปงที่ใหญ

ทีเ่มืองเซนไดนั้น
านอาหารชื่อดัง
เทา  โรงแรมทีเ่

ระยะประมาณ 2
วามสวยงาม ระ
ิ่งใหญของกอน

ญที่สุดของภมูิภ

นจะหมักและปรุง
ังของเมืองนี้สว
เหมาะสมที่สุดใน

 ก.ม.ที่เกิดจาก
ะหวางทางก็มีศ
นหินที่ตั้งตระงา

มิภาคนี้ อาทิ เครื

งรสมาเปนอยาง
วนใหญจะมีเมนู
นเมือง ที่ไดรับก

กการกัดเซาะหิน
าลเจา น้ําตก ห
านอยูดานหนาจ

รื่องใชไฟฟา ร

งดี เมื่อนําไปยา
ลิ้นวัวยางบริก
การคัดเลือกตา

นปูนของแมน้ํา 
หนาผาสูง เห็นป
จากนั้นก็เดินทา

าน 100 เยน เสื

างจะพอสุก จะมี
การแทบทั้งสิ้น 
ามมาตรฐานขอ

 หนาผาสูงรวม
ปลาเปนบางชว
างลองเรือกลับ

สื้อผา กระเปา ร

มกีลิ่นหอม รสช

อง ลีลาวดี ฮอ

ม100เมตร น้ํา
วงจังหวะดวยค
บสูฝงพรอมกับ

 รองเทา ฯลฯ  

ชาติดี เปนหนึ่ง

อลิเดยเชนเดิมเพ

ใสสะอาดจะ
วามใสของ
บเพลงที่คน

 

เมนูที่มาถึง

พื่อรับรอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า...
จากอดีต วิ
7.00   

 

สวนแอปเป
ไดผลใหญสี

สู...สถานีรถ

ชนิจกูุ   
 ศู
อยากซื้อ ท
ตลอดจนตูก
ไปเยือน นา
แนนอน .... 

คานโิดราก ุ
 มื้
2 สายพันธุ
พันธุทาราบ
เย็น ตม นึง่

HYATT REG

 โร

. สําหรับวันนี้เร
วิวัฒนาการสูอน
 รับอรุณดวยอ

ปล ใหทานไดสน
สแีดงสดทั่วทั้งล

ถไฟชนิคันเซน ส

             
ศนยกลางนครโต
ทานสามารถชอ
กดน้าํหยอดเหรี
าฬิกาแบรนดเนม
  

 ราชนัยแหงทวีแี
มือ้พิเศษสงทาย
ธุ สายพันธุแรก
บะ พนัธุนี้ขาจะสั้
ง ทอด หรือซา

GENCY TOKYO 

รงแรมใจกลางน

รียนเชญิทุกทา
นาคตไมสิ้นสุดจ
อาหารเชาของโร

นุกกบัการเก็บผ
ลูกและกรอบอีก

สัมผัสทัศนียภา

             
ตเกียว สถานที
อปปงไดอยางสุ
รียญ ที่เปนอีก
ม เสื้อผา กลอ

แชมปเปยน 

ยตอนรับการมา
 คือ สายพันธุ
สัน้กวา ตัวปอม
ซิมิก็สดุวิเศษ เ

 HOTEL หรือเที
นครโตเกียว คร

านสมัผัสกับคว
จริง ๆ ... 
โรงแรมพรอมร

ผลแอปเปลสด 
กทั้งรสชาติหวา

าพบนความเรว็

             
ทีจั่บจายสินคาชื
สขใจที่สุด ... ท
กหนึ่งภาพจําขอ
องถายรูป Cann

าเยือนประเทศญี
ซูไว  ขายาว ก
มนิยมบริโภคกา
พราะมันคือควา

ทยีบเทา 
รบสรรพดวยค

ามทันสมัยของ

รอยย้ิมจากมัคค

 ๆ จากตนและอิ
านและหอม  

ว 240 กม. / ช.

             
ชื่อดัง ศูนยรวม
ทีน่ี่  ไมวาจะเป
องชาวญี่ปุน ทีน่
non Nikon เลนส

ญี่ปุน บริการทา
กามยาว มีลักษณ
ม เนื่องจากวา
ามหวานจากธร

ความสะดวกสบา

งประเทศญี่ปุน 

คุเทศกของทาน

อ่ิมอรอยอยางเ

.ม. โดยรถไฟชิ

             
มของนักทองเที
ปนสินคาพื้นเมอื
นี่มีมากทีเดียว 
สโปรซูมใกล – 

านดวยปูยักษลกู
ณะคลายปูอลา
ากามมีขนาดใหญ
รรมชาติของเนื้อ

าย  เปนอีกหนึ่

 จากวันเดินทาง

น รวมถึงบริกร

เต็มที่กับแอปเปล

ชนิคนัเซน็ มุงหน

             
ที่ยวและชาวญีปุ่
อง สินคาอินเต
 วางหลอกลอน
 ไกล  มีไวใหทา

กพระอาทิตยขน
าสกา ทําใหหลา
ญ เนื้อแนน รส
้อปูโดยแท .... 

ึ่งโรงแรม ตามม

งที่ผานมาทําใหร

รโรงแรมที่พรอม

ลลูกใหญ ๆ ที่ป

นาสูปลายทาง..

             
ปุนทุกเพศ,ทุกวั
ตอรแบรนด ขอ
นักทองเที่ยว  ใ
านไดเลือกสัมผั

นานแทที่ขึ้นชื่อ 
ยตอหลายทาน
สหวานละมุน นาํ

มาตรฐานลีลาว

รูสึกวาประเทศน

มดูแล 

ปลูกดวยวิธีธร

. (ใชเวลาโดยป

             
ัย ที่นี่มทีุกสิ่งที
องฝาก ขนม 
ใหเผลอใจอยาก
ผัส นําฝากคนที

 ในประเทศญี่ปุ
นเขาใจผิด สวน
ามาปรุงแตงเปน

วดี ฮอลิเดย ที่เ

นี้ สามารถเก็บ

รรมชาต ิไมมีสา

ประมาณ 2.30ช

              
ที่ทานอยากเห็น 
 รานอาหารที่ห
กลองทุกครั้งที
ที่นึกถึงทางเมือง

นนั้นยกยองปอู
นสายพันธุที่สอง
นหลากหลายเม

เราคัดสรรมารั

ความล้ําคา

ารเคมีจึง

ม) 

            
 อยากพบ 
หลากหลาย  
ที่ไดเดินทาง
งไทยอยาง

อยูเพียงแค 
ง คือ สาย
มนู ทั้งรอน 

รับรองทาน



 

วนัทีห่ก
เชา    รับ
 

เปนนิมิตห
มากที่ทย
สงคราม
เปนพระร
ราชวงศ 
เที่ยง 

ออิอน
      ห
เหลืออยู

ก ...    กอนเดิ
ับรองทาน ณ 

ศาลเจาเมจ ิ
หมายแหงการเร
ยอยมาสวดมนต
มโลกครัง้ที่ 2 นั้
ราชวังของสมเด
 พิพิธภัณฑในพ
บริการทาน ณ

พลาซา     
หางสรรพสินคา
ย  ขออนุญาตแ

 

ดนิทางกลับ สกั
 หองอาหารขอ

  (明治神宮

ริ่มตนปใหมที่ดี
ตขอพรกนัตลอ
นัน้ศาลเจาแหงนี้
ด็จพระจักรพร
พระองค สํานกั
ณ ภัตตาคาร ..

             
าใหญทีท่านจะได
แนะนําใหเลือกหา

กการะสิ่งมงคล 
องโรงแรม ตั้งแต

宮)  ทุกชวงรอ
ี และสําหรบัสถ
อดทั้งวันทัง้คนื
นีถู้กทําลายอยา
รรดิแหงญี่ปุน ใ
กพระราชวงั แล
. 

              
ดตามหาความท
าพวงกุญแจสาํ

  
ต  7.00 น.  เพ

อยตอของปชา
านที่ยอดนยิมที
นศาลเจาเมจินั้นเ
งหนักแตหลังจ
ใกลกับสถานีรถ
ละสวนขนาดใหญ

              
ทรงจํา เก็บนําไป
าหรับเปนของฝ

พื่อดื่มด่ําชวงเว

าวญี่ปุนจํานวน
ที่สุดของโตเกียว
เปนศาสนสถาน
จากนั้นไมนาก็ได
ถไฟโตเกียว ภาย
ญ 

              
ปฝากคนที่รักที
ฝาก เล็ก ๆ นอย

วลาอาหารเชาอั

นมากนิยมที่จะไป
ว (และของญี่ปุ
นในศาสนาชนิโต
ดบรูณะขึ้นมาใหม
ยในพระราชวังป

             
ที่เมืองไทย ทีน่ีม่ี
ย ๆ ที่นี่เคาประ

อันแสนพิเศษใจก

ปขอพรกนัที่วัด
ปน) นั้นก็คือศาล
ตอันเปนศาสนาเ
ม จากนั้นนําทา
ประกอบดวยพ

             
มสีินคามากมาย
ะดิษฐประดอยร

กลางหมานครโต

หรือศาลเจาซึ่ง
ลเจาเมจิแหงนีน้ี
เกาแกและดั้งเดมิ
านผานชม พระ
พระราชมนเทียร 

             
ย สําหรับทานใด
รายละเอียดไดคอ

โตเกียว 

งถือเปนความเชื
นี่ ซึ่งจะมีผูคนจํ
มของญี่ปุน ในช
ะราชวงัอมิพเี
 พระตําหนักขอ

             
ดมีมีสกุลเงินญี
อนขางดี ... 

ชื่อวาจะ
ํานวน
ชวง
เรยีล  
องพระ

    
ญีปุ่นเล็กๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 ณ จุดที่การเดินทางแหงความทรงจําตองบรรจบลงท่ีปลายทาง อําลาสนามบินนาริตะดวยสายการบินไทยที่แสนอบอุน เพียงแคแรกเห็น
พนักงานตอนรับ เสมือนวา ไดถึงประเทศไทยแลว ทะยานสูเมืองไทยดวย TG677 ที่พรอมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งดานเครื่องดื่มหลายหลากและ
อาหารเย็นเลิศรส 

21.50  เพียงชั่วครู บินลงสูภาคพื้นประเทศ ณ ทาอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิ ดวยภาพความทรงจําอันแสนวิเศษ มัคคุเทศกของทาน ตลอดจน
ลีลาวดีฮอลิเดย ขอขอบพระคุณในความไววางใจ ที่ใหเราบริหารจัดการชวงเวลาแหงความสุขของทานและคนทีท่านรัก หากมีเศษเสี้ยวของชวงเวลา
ครั้งใดที่ทําไดไมเต็มที่หรือผิดพลั้งไป ตองขออภัยอยางสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะนําเราผานฝายขายที่ดูแลทาน เพื่อใหเราพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานใหสมบูรณแบบ   

      ขอสัญญา ... นับแตนี้ไปทานคือบุคคล    ผูมีพระคุณของเรา ขอทานอยาไดเกรงใจ หากมีขอสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดยจะดูแลทานได จะยินดี    อยางเปนที่สุด ... 

ลลีา... ทีเ่ปนตวัคณุ  
ลลีาวด ี ฮอลเิดย 



อตัราคาบรกิาร 
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกต ิ สมาชิกบตัรหลัก สมาชกิบตัรเสรมิ 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดทานละ  
เดินทางช้ันบิสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking 

98,800.- 
97,800.- 
96,800.- 
97,800.- 
18,000.- 
19,000.- 
149,800.- 

95,800.- 
94,800.- 
93,800.- 
92,800.- 
18,000.- 
19,000.- 
149,800.- 

96,800.- 
95,800.-
94,800.- 
93,800.- 
18,000.- 
19,000.- 
149,800 

 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใหญ 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

958 
948 
938 
928 
190 
768 

958 
948 
938 
928 
190 
768 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสทิธิ์ออกเดินทางข้ันต่ํา 15 ทานข้ึนไป ** 
 
 

อตัราคาบริการนีร้วม 
1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษีสนามบินทุกแหง  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคาบริการนีไ้มรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาภาษเีชือ้เพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เติมอกี !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เงือ่นไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจาํ ทานละ 10,000 บาท  ชําระยอดทัง้หมดกอนการเดนิทางอยางนอย 14 วัน 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บรษิทั ลลีาวด ีฮอลเิดย จาํกดั 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax 0-2664-0023) 
ช่ือบัญชี  1. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย   บัญชกีระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

   2. บจก.ลีลาวด ีฮอลเิดย   บัญชกีระแสรายวนั    ธ.กรงุไทย     เลขที่  981 - 0 - 40234 – 1                 

 “การจายสวนทีเ่หลอื”  กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน 

การยกเลิก  :   กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจาํ 
   กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหัก 50% ของอตัราคาบรกิาร 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด 

 
หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังน้ี
เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป
รวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษัท
ฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น ยกเวนทัวรคณะ
สวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทานตอไป
ท่ีแจงช่ือรอไว ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทางไม
นอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง  7 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพิ่ม เฉพาะ
คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนตั๋ว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัวของ
ทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
คาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 



14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเที่ยว
ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทาน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, 

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขา
ชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุ
อื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช
ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดให
มา 
19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว
พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมือ่ทานจองทวัรและชําระมัดจาํแลว หมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่บรษิัทฯ แจงแลวขางตน 

21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรังเกียจของคนสวน
ใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังน้ี
เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการทองเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุป
รวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ีตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษัท
ฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอื่น ยกเวนทัวรคณะ
สวนตัว 
26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง 
ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหแกลูกคาทานตอไป
ท่ีแจงช่ือรอไว ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอื่น 
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทางไม
นอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 
29. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย  
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง   21 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 
 หากยกเลิกกอนเดินทาง   30 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 
30. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดคาใชจายเพิ่ม เฉพาะ
คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตตั๋วเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตใหเปล่ียนช่ือหรือคืนตั๋ว 
31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัวของ
ทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 



33. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
คาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
34. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเท่ียว
ดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทาน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษทัฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง
, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 
35. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขา
ชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุ
อื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 
36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 
37. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใช
ของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 
38. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเปนไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังได
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะตําแหนงท่ีน่ังแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดให
มา 
39. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะเดินทางไปทองเท่ียว
พักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


