
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมพิเศษสําหรบัทุกท่าน ทีทางลีลาวดีพรอ้มมอบใหจ้ากใจจริง

ความสุข ในยามนอน โรงแรมทีนาํเสนอใหท่้านในระดบัมาตรฐานทีท่านพึงพอใจ
ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดีิมาใหท่้าน
ความสุขในความทรงจาํกบัทุกสถานทีในช่วงเวลาพิเศษเปิดประสบการณส์ัมผสัความงามธรรมชาติ

ความสุขในการบรกิาร สุดประทบัใจทีท่านจะไดร้บั ทีทางทีมงานเราตงัใจมอบใหก้บัท่าน
ลีลา...ท่ีเปนตัวคุณ  ลีลาวดี ฮอลิเดย 

 
กําหนดการเดินทาง  วนัที 28 ธ.ค. 2557 – 2 ม.ค. 2558  
วนัอาทิตยที์ 28 ธนัวาคม 2557 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ (โตเกียว, ประเทศญีปุ่น) 

19.30 น. พรอ้มกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชัน 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 
พบกบัเจา้หน้าที คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG640 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง .... เวลาทอ้งถินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชวัโมง)  
 
วนัจนัทรที์ 29 ธนัวาคม 257 (2)  นาริตะ – โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์– ชอ้ปปิงชินจูกุ -  โตเกียว  

06.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน  
 นําท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด”์ ดินแดนหรรษาสําหรับคน
ทุกเพศทุกวยั ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นบาทโดยการถมทะเล....เชิญ
ท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย....ตืนตา
กับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตืนเตน้กับการล่องเรือ
ผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ทีแสนน่ากลัวใน “Pirates of the 
Caribbean”...สนุกสนานกับการ นัง เ รือ บุก ป่า ที  “Jungle 
Cruise” ท่านจะไดพ้บกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด.... แล้วพักผ่อน
อิริยาบถดว้ยการนัง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์
แลนด์ ....ต่อดว้ยการสนุกเรา้ใจที “Big Thunder Mountain” 

นังรถไฟขนถ่านตลุยความมนัส์ในเหมืองแร่โบราณ       
เทียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาขณะเทียวชม (ไม่รวมอาหาร)  



ตืนเตน้สะพรึงกลัวที “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mansion) ทีเป็นทีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรืองดังแห่ง
ปี…. แลว้สนุกสนานต่อกับ “Splash Mountain” ทีทา้ทายความกลา้, แลว้สนุกกับเครืองเล่นมากมายทีรอให ้
ท่านไดเ้ขา้ไปทา้ทายกัน...ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่า
การต์นูดงัมากมาย อาทิ มิกกีเมา้ส์, มินนีเมา้ส์, โดนัลดกัส์ เป็น
ตน้...อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกับเครืองเล่นอีก
มากมายต่อตามอธัยาศยั ... นําท่านเดินทางสู่ช่วงเวลาทีท่าน
รอคอย! สัมผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิงชือดังของญีปุ่นทีท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินคา้ถูกตาถูกใจ  ถูกเงินใน
กระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปปิงทีมีความเจริญอันดับหนึงของ
โตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีสองแห่งนคร 

ศูนย์รวมรา้นคา้จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึง
รา้นขายสินคา้ชือดังซึงเป็นทีนิยมทังชาวญีปุ่น และนักท่องเทียวทีมาเยือนรา้น 100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 

100 เยนเท่ากนัหมด ทงัเครืองสําอาง กิฟช็อป ขนม และสินคา้มากมายทีท่านสามารถเลือกซือเป็นของฝากของขวัญ
กลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เสือผา้แฟชันวัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ 
เครืองสําอางยีหอ้ดงัของญีปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่าเมืองไทย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ตย์ากินิคุ เนือย่างชนัดี ทีคัดสรรวัตถุดิบชันเยียม 
ไม่ว่าจะเป็นเนือวากิว เนือหมคุูโรบุตะ เนือไก่หมักซอสเทริยากิ อีกทังขาปูยักษ์ และเนือปลาแซลมอน พรอ้มดว้ยเครือง
เคียงอืน ๆ เช่น ซุปมิโสะ ผกัและเหด็ญีปุ่น พิเศษสุด ๆ พรอ้มเสิรฟ์เครืองดืม (แอลกอฮอลล์) แบบไมจ่าํกดั 

ทีพกั  :  Hyatt Regency Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วนัองัคารที 30 ธนัวาคม 2557 (3) โตเกียว – คาวาโกเอะ – อิเคะโนะไทระ สกีรีสอรท์ - นากาโน ่
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เป็นเมืองเก่าตงัแต่ยุคเอโดะ ซึงทีนีมีการอนุรกัษ์บริเวณเมืองเก่าไวอ้ย่างดี โซนทีเป็น

เมืองเก่าก็ยงัทาํการคา้ของทีระลึก และสินคา้ทอ้งถินในตึกทีเคา้ใชเ้ป็นคลังสินคา้สมยัก่อนซึงสรา้งใหก้ันไฟไหมไ้ด ้เพราะ
สมยัเอโดะบา้นเรือนสรา้งดว้ยไมแ้ละกระดาษ เมือมไีฟไหมก้นัที ก็มกัลามไปทัวเมืองไดง้่ายๆ อีกทังยังรอดพน้จาการทิง
ระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรในช่วงสงครามโลกครงัที 2 มาได.้..นอกจากบรรยากาศรา้นคา้บริเวณเมืองเก่าจะน่าดูแลว้ ยังมี
ถนนเล็กๆ ทีมีรา้นขายขนมเล็กๆ ซึงทําใหนึ้กถึงตลาดสมัยเก่าของบา้นเรา ...ใหท่้านเพลิดเพลินกับบรรยากาศเก่าๆ 
และถ่ายรปูเป็นทีระลึก 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ อิเคะโนะไทระสกีรีสอรท์เมืองนากาโน่เมืองแห่งตน้กําเนิดออนเซ็นเพือสุขภาพทีมีอายุกว่า

1,800ปีและยงัเคยใชเ้ป็นสถานทีจดัแข่งขนั สกีระดบัโลก เทียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
ตอ้นรบัท่านสู่ อิเคะโนะไทระ สกีรีสอรท์ ....นําทุกท่านเขา้สู่ทีพกั เพือเก็บสัมภาระ ใหเ้รียบรอ้ย ต่อจากนันใหท่้านได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกบัการเล่นสกีท่ามกลาง บรรยากาศแบบธรรมชาติทีถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาทะเลสาบและ
หิมะอันขาวโพลน สนุกกับการเล่น Ski binding, Ski Boards และ Snow Sled นอกจากนียังมีสวนสนุก 
Snow Kids Park สําหรบัเด็ก ๆ อีกดว้ย  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ... บริการท่านดว้ย “เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่น” ใหท่้านไดอิ้มอร่อยกับอาหาร
ญีปุ่น ในบรรยากาศญีปุ่นพรอ้มสวมชุดยกูาตะ    

ทีพกั :   Ikenotaira Ski Resort Hotel หรือเทียบเท่า  



(โรงแรมเรียวกังสไตลญ์ปุ่ีนดังเดิมจะเนน้ความเป็นTraditon แบบดังเดิมซึงอาจทาํใหสิ้งอาํนวยความสะดวก
อาจไม่ครบครนัเทียบเท่าโรงแรมในเมืองรวมถึงริกรในการยกกระเป๋า เพือใหท่้านไดซึ้มซับบรรยากาศแบบญปุ่ีน
ดังเดิม) 
ณ โรงแรม ท่านสามารถอาบออนเซ็นหรือนาํแรเ่พือคลายความเหน็ดเหนือยจากการเดินทางตลอดทังวันอีกทัง
ชาวญปุ่ีนเชือว่าการอาบนาํแร่จะช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลังและสดชืน) 
 

วนัพุธที 31 ธนัวาคม 2557  (4) นากาโน่ – ชินโฮตากะโรปเวย ์– ทาคายามา่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านขึน กระเชา้ไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย ์จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็นทีความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนําทะเล 

สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับนําทะเล ดว้ยกระจกบานใหญ่ของกระเชา้ 2 ชันรายแรกในญีปุ่น ทําใหท่้านได้
ใกลช้ิดกบัทิวทศัน์อนังดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิงขึน...นําท่านเดินทางสูเมืองทาคายาม่า 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย “เซ็ตเมนูอาหารญีปุ่น” 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองทีไดช้ือว่า “ลิตเติลเกยีวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กทีตงัอยู่ในหุบเขาทียงัคงความ
เป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์หรือเทือกเขาทาเทยาม่า และมีเทศกาลทาคายาม่าซึง
เป็นหนึงในสามเทศกาลทีมีชือเสียงของประเทศ นําท่านผ่านชม ศาลาว่าการอาํเภอ ทีใชเ้ป็นทีบญัชาการของโชกุนโทคุงา
วะในสมยัก่อนและเป็นสิงปลุกสรา้งแบบเก่าหลังสุดทา้ยทียงัคงเหลือจนถึงปัจจุบนั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นถ่ายรปูและ
เลือกซือสินคา้พืนเมือง “ตุก๊ตาซารุโบะโบะ” ตุ๊กตาสัญลักษณ์เมืองทาคายาม่า เป็นเครืองหมายแหง่ความโชคดี หรือ
เลือกซือสินคา้อืน ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ...  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ...  
ทีพกั :  Takayama Green Hotel หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัพฤหสับดีที 1 มกราคม 2558 (5) ทาคายามา่ –   หมู่บา้นชิราคาว่า – นาโกย่า – ชอ้ปปิงย่านซาคาเอะ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตล์กัชโชแบบญีปุ่นดังเดิม และยังไดร้ับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 
ซึงเป็น หมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึงโครงสรา้งของบา้น
สามารถรองรบัหมิะทีตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดแ้ละรปูร่างของหลังคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึง
เรียกหมู่บา้นในสไตล์นีว่า กัสโช พรอ้มกันนีท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับรอ้ยทีแหวกว่ายอยู่ตามลําธารหน้า
บา้นซึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบนีเท่านัน ..ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับบา้นทรงโบราณทีสวยงามยากจะลืมเลือน ซึงเป็น
บรรยากาศทีหาชมไดย้าก 

เทียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...  บริการท่านดว้ย “ฮิดะยากินิคุ” เนือฮิดะย่างบนกระทะรอ้นในแบบฉบับญีปุ่น ที
หอมกรุ่นจากเคล็ดลับในการย่างสด ๆ บนใบไม ้(ใบโฮบะ) บวกกับนําจิมรสเด็ด ท่านจะไดลิ้มลองเนือฮิดะ อาหาร
ทอ้งถินแตกต่างจากเนือย่างบนกระทะทีท่านเคยไดลิ้มลองกนัมา (ท่านทีไม่ทานเนือววัจะเสิรฟ์ดว้ย เนือหม ูแทน) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกยา่ เป็นเมืองใหญ่ของจงัหวดัไอจิ และมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของญีปุ่น นําท่านเดินทางสู่ 
“ยา่นซาคาเอะ” ซึงเป็นย่านชอ้ปปิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินคา้แบรนดเ์นมจากทวัทุกมุมโลกมาวางขายทีถนน
สายนี นอกจากนันยงัมี หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ทีบ่งบอกถึงความมีระดบัซึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอย่างมากมาย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันแบบ เซ็ตไคเซกิ ซึงใน
อดีตจะเป็นเซ็ตทีจดัไวส้ําหรบัจกัรพรรดิ หรือขุนนางชนัสูงเท่านัน  

ทีพกั :  Marriott Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า 
   



วนัศุกรที์ 2 มกราคม 2558 (6) มิตซุยเอา้ทเ์ล็ต - สนามบินเซ็นแทร ์(นาโกย่า) – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชอ้ปปิงสินคา้ที มิตซุย เอา้ทเ์ล็ท นาคาชิม่า ( Mitzui Outlet Nakashima) แหล่งชอ้ปปิงทีใหญ่ทีสุด
อีกแหง่หนึงของญีปุ่น ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปปิงสินคา้แบรน์เนม ชือดงัมากมาย  

เทียง อิสระใหท้่านเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพือไม่เป็นการเสยีเวลาในการเลือกซือสนิคา้  
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเซ็นแทร ์
16.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเซ็นแทร ์โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทียวบิน TG647 
21.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปลียน เป็นตน้  

ลลีาวด ี ฮอลเิดย
ลลีา....ที่เปนตวัคณุ

อตัราค่าบริการ  
ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
ผูใ้หญ่เดินทางโดยชนัธุรกิจ  
พกัเดียวเพิม 
มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่) ลดท่านละ  

89,900.- 
88,900.- 
87,900.- 
86,900.- 

    144,900.- 
16,000.- 
25,000.- 

   86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 
83,900.- 

141,900.- 
16,000.- 
25,000.- 

87,900.- 
86,900.- 
85,900.- 
84,900.- 

142,900.- 
16,000.- 
25,000.- 

 

 
 

คะแนนสะสมสาํหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เดก็อายุตํากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดยีวเพมิ (ไดร้บัคะแนนเพมิ) 
มีตวัแลว้ (ผูใ้หญ่)  

869 
859 
849 
839 
160 
619 

869 
859 
849 
839 
160 
619 

 
- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชาํระจริง 



- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 
** ขอสงวนสิทธิออกเดนิทางขนัตาํ 15 ท่านขึนไป ** 

 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเครืองบิน ไป – กลับชนัทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าทีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิม 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเชือเพลิงทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเตมิอีก !!!!! 

 

เงอืนไขการชาํระเงนิ : สําหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000. - บาท   ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จาํกดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายังเบอร ์Fax 0-2664-0023) 

ชือบญัชี  ชือบญัชี 1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสกิรไทย   เลขที  718 - 1 - 04603 – 6 

            2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย     เลขที  981 - 0 - 40234 – 1                 

 “การจา่ยสว่นทีเหลือ” กรุณาชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วนั 

การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิฉะนัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการคืนเงินมดัจาํ 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการคืนเงนิทังหมด 

 
หมายเหตุและเงือนไขในการรบับริการ 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีเคยเดินทางแลว้มีประวตัิความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นทีรังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอื้น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะ
ทวัร ์ฯลฯ ทงันีเพือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทงันีเพือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางทีมีความประสงคจ์ะลักลอบเขา้ประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่การ

ท่องเทียว 
 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหา
ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้
ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้
ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน
อืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านทีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ใหแ้ก่
ลูกคา้ท่านต่อไปทีแจง้ชือรอไว ้ทงันีเพือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอืน 
 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 
 

9. ในกรณีทีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิม 
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตวัเครืองบินเท่านัน เวน้แต่ตวัเครืองบินทีไม่อนุญาตใหเ้ปลียนชือหรือคืนตวั 
 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแลว้ 
 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน 
 

13. สําหรบัท่านผูเ้ดินทางทีประสงคจ์ะซือตวัเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด 
ๆ ทีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคาํยืนยนัสําหรบัการออกเดินทางของทัวร์นันๆ หากท่านผูเ้ดินทาง
ซือตวัหรือชาํระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรนั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบสําหรบัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 
 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย 
อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนีเพือคํานึงถึงความปลอดภัย และร ักษา
ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากทีสุด 
 



15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามทีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  
แต่ในกรณีทีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอืนใดเกิดขึนระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 
 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเทียวเอง 
 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถ
เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 
 

18. ตาํแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็นไปตามเงือนไขตวัเครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง
ทีนังไดเ้อง ทังนีบริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังใหแ้ก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมใหด้ีทีสุดภายใตล้ักษณะตําแหน่งทีนัง
แบบหมู่คณะทีสายการบินจดัใหม้า 
 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีทีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศทีท่านไดเ้ดินทางไป 
 

20. เมือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 


