
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA AUTUMN FUKUOKA EXCLUSIVE 
SOUTH HEAVEN OF JAPAN : FUKUOKA 

 
คิวชู สรวงสวรรค์แดนใต้ ดินแดนอาทิตย์อุทัย   

       เดินทางวันที่   6 – 11 / 13-18 / 20-25 พฤศจิกายน 2557 

8 – 13 APR  2557 

  
วันแรก...ของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแห่งซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ   

ความอบอุ่นที่พร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย มุ่งตรงสู่ประเทศญี่ปุ่น 
21.00    ลีลาวดี ฮอลิเดย์เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี-ฝ่ายขายขออนุญาตเข้าไป 

สวัสดีทุกท่านและคอนดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข 
01.00    ทะยานสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบิน TG 648 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย  

ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 8 ช.ม. 
 

ดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าหลงใหล เหมาะส าหรับการส่งต่อความตั้งใจที่จะมอบความสุข ส าหรับคุณและคนที่คุณรัก 
...  
  



 

วันที่สอง... 

08.00 น.  เมื่อเครื่องบินสัมผัสขอบฟ้าของแดนอาทิตย์อุทัย น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าเมืองฟุกุโอกะ  
ณ เกาะชูประเทศญี่ปุ่น พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดจากมัคคุเทศน์ผู้ช านาญการ ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจ 
คนเข้าเมืองพร้อมเพียงกันทุกท่าน ตรวจเช็คสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย .. เริ่มเดินทางเข้าสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟ”ุ 
โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการนั่งรถเข้าสักการะสถานที่อันศักดิ์แห่งนี้ ตลอดสองข้างทางก่อนเดินเข้าสู ่
ตัวศาลเจ้านั้น ท่านจะได้พบกับร้านขนม ร้านขายของที่ระลึก ทุกสิ่งล้วนสร้างสรรค์อาทิเช่น ร่มญี่ปุ่นที่เมื่อ 
สัมผัสกับน้ าก็จะปรากฏลายดอกไม้น่าพิศวง ขนมทีท ามาจากลูกท้อเป็นของขึ้นชื่อ เพราะหลังศาลเจ้าแห่ง 
นี้มีการปลูกต้นท้อไว้นับพันต้น เมื่อฤดูไม้ผลิก็เป็นช่วงออกดอกออกผลและส่งผลให้เห็นกิ่งก้านสาขาของ 
ต้นท้อตัดกับดอกท้อสีชมพูอ่อนประหนึ่งว่าเป็นเสมือนต้นซากุระเมื่อแรกแย้มเมื่อเดินตรงเข้าสู่ศาลเจ้าท่าน 
อาจจะได้พบเด็กน้อยญี่ปุ่นแก้มแดงน่ารักสดใสแต่งกายด้วยชุดกิโมโนรอเข้าพิธีครบรอบอายุ 3 ปี 5ปี  
และ 7 ปี ตามล าดับ  
 
เที่ยง  เดินลัดเลาะเข้าด้านหลังศาลเจ้าเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันอันขึ้นชื่อบริการท่านด้วย  
       “เซ็ตเบนโตะ” รสละมุน  เคียงซุปมิโซะร้อนๆ 
 



 

บ่าย “ เฮ้าท์เทนบอช ”  เมืองฮอลแลนด์จ าลองสร้างจากแนวคิดแห่งคะนึงหา ประณีตและรังสรรค์ให้คล้ายกับการอาศัยอยู่
ในยุโรปด้วยรูปแบบขนาดของพ้ืนที่การจัดวางอาคารต่างๆหรือแม้กระทั่งชื่อโรงแรมที่พัก ภายในประกอบไปด้วย 
ฟลาวเวอร์โดม โซนทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและแอทแทรคชั่น ทาวน์ โซนสวนสนุกส าหรับ
คุณหนู   

ค่ า  รับรองท่านด้วยเมนูคัดสรรนานาชนิด เชิญท่านสัมผัส อาหารสไตล์บุฟเฟต์ สเต็กเนื้อนุ่มลิ้น หรือ รับซูชิสดๆ จาก 
                    ฝีมือเชฟชั้นดี ก็พร้อมบริการ  
ค่ าคืนแรก HOTEL EUROPE หรือเทียบเท่า โรงแรมตามระดับมาตรฐาน ลีลาวด ีฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่าน 

พิเศษกับกลิ่นอายความเป็นตะวันตกที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน ให้ท่านได้พักผ่อนอย่าง
เต็มที่ สดใส … 

 



 

วันที่สาม .. ของการเดินทางซึมทราบและอ่ิมเอมกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนางาซาก ิ
 เช้า   รับรองท่านด้วยอาหารเช้าอุดมคุณค่าหลากหลาย  กาแฟชั้นดี  ท่านใดต้องการรับอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นก็ยินดี  
            พร้อม  ให้บริการเช่นกัน  
“สวนสันติภาพนางาซาก ิ (NAGAZAKI PEACE PARK)” หรือ “สวนเฮวะโคเอ็น” (Haiwa Koen) : คราบน้ าตาที่เล่าขานสู่คนรุ่น
หลัง ... สร้างขึ้นบนต าแหน่งที่เคยเป็นคุกเก่า มีร่องรอยการทิ้งระเบิดท าให้นักโทษและผู้คุมเสียชีวิตเป็นจ านวนมากเศษซากแห่ง
ความเสียหายตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 อันยาวนานที่จารึกไว้  เล่าขานสู่คนรุ่นหลัง ... กลางสวนสันติภาพ ปรากฏรูปปั้น
ของชายร่างใหญ่  ในท่ามือขวาที่ชี้ตรงขึ้นบนฟ้าเพื่อบ่งบอกและเตือนภัยจากหายนะของปรมาณู มือซ้ายยกขนานไปกับพื้นแนบ
ล าตัว เพื่อปรารถนาสันติภาพสู่ชาวโลก ดวงตาที่กึ่งหลับลงก็เพื่อสวดมนต์ภาวนาให้แก่มวลมนุษยชาต ิ

 
 



 

เที่ยง   “เซ็ตเมนูทงคัตสึ หรือข้าวหน้าหมูทอด” สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมด้วยรสชาติที่บ่งบอกถึงความประณีตในการคัด  สรรวัตถุชั้นดี 
บรรจงปรุงแต่งด้วยรสชาติความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้  
    “โกล์ฟเวอร์ การ์เด้นส”์ หมู่บ้านชนชาติตะวันตกดั้งเดิมรายล้อมไปด้วยทะเลรอบด้าน อดีตเคยเป็นบ้านพักของขุนนางชาติตะวัน 
ตกที่มาอาศัยและท าการค้าในแถบคิวชู บ้านพักแต่ละหลังจะอยู่ลดหลั่นกันตามแนวเชิงเขา ต้นไม้และสวนญี่ปุ่น  ภาพของพ้ืนน้ า 
สีฟ้าอันสวยงาม เรือการค้าขนาดใหญ่ที่จอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าอยู่ริมฝั่ง ร้านชีสเค้กอันแสนหอมอร่อย  
ให้ลิ้มลองความสุนทรีย์ … 
   บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
  
KUMAMOTO HOTEL CASTEL หรือเทียบเท่า  บริการที่พักในเขตเมืองคุมาโมโต้ที่ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศยามค่ าคืนของ
แสงสีปราสาทคุมาโมโต้นอกเขตก าแพงปราสาทด้วยโรงแรมที่ได้มาตรฐานด้านการบริการ ท าให้คืนนี้เป็นอีกหนึ่งคืนพิเศษของทุก
คนในครอบครัว 
 
 



  
วันที่สี่ .. เข้าถึงและเจาะลึกเมืองคิวชู  
เช้า   รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ตั้งแต่  7.00 น.                
ด้วยอาหารเช้าอุดมคุณค่าหลากหลาย  กาแฟชั้นดี  ท่านใดต้องการรับอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นก็ยินดี พร้อมให้บริการเช่นกัน  
   
ปราสาทคุมาโมโต ้(  熊本城 Kumamoto-jō ) 1ใน3ของปราสาทที่ทรงคุณค่า งดงามที่สุด รูปลักษณ์ของตัวปราสาทที่ท า
มากจากไม้และถูกทาด้วยสีด า สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเด่นตระหง่าน บริเวณรอบปราสาทรายล้อมด้วยต้นแปะก๊วย จาก
สาเหตุเรื่องของกลยุทธ์และเรื่องของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของผู้คนเป็นส าคัญ  ภายในตัวปราสาทประกอบไปด้วย 5 ชั้น มีทั้ง
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมชุดนักรบ อาวุธโธปกรณ์ต่างๆในสมัยก่อน รวมทั้งจดหมายเหตุหรือแม้กระทั้งรูปแบบตัวปราสาทจ าลอง
ขนาดย่อม ... 
ความพิเศษที่ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้สัมผัสนั่นคือล าดับชั้นที่ 5 ที่เป็นจุดชมวิวอันสวยงามของตัวปราสาทท่านสามารถรับชมวิว 
360 องศา รอบๆตัวปราสาทหรืออาจมองไปจนสุดลกูหูลูกตา 
 



 

“ภูเขาไฟอะโซ” : (阿蘇山 Aso-san)  
มหาภูเขาไฟ ยิ่งใหญ่ ลุกไหม้ คุกกรุ่น บรรกาศด้านบนปากปล่องขนาด 128 ก.ม. สร้างค าถามน่าพิศวง ในความน่ากลัว และมหันตภัย กลับกัน
บรรยากาศทิวทัศน์เมืองคุมาโมโตเมื่อมองจากปล่องภูเขาไฟประดุจการจ้องมองจากสายตาปีศาจ นับว่างดงามยิ่งนัก ... 
 
เที่ยง  รับรองท่านด้วยเมนูหลากหลายเลิศรส คัดสรรด้วยมาตรฐานลีลาวดี  
 
บ่าย  “นั่งกระเช้าไฟฟ้า”เพื่อสัมผัสกับ“ภูเขาไฟอะโซ” (MT. ASO)  ภูเขาไฟที่มีปากปล่องใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่ดับสนิท โดยการเดินทางต้องขึ้นอยู่
กับการอนุญาตจากอุทยานเป็นส าคัญ... 
 
เมืองเบปป ุแวะอาบทรายร้อนซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการพักผ่อนของคนญี่ปุ่นให้ท่านได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเพื่อระบบไหลเวียนที่ดีของ
โลหิต ใช้เวลาไม่นานเพียง 10 – 15 นาทีเท่านั้น  
 
    บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม เพื่อให้ท่านเข้าถึงเมืองทางใต้อย่างแท้จริง ลีลาวดี ขอน าเสนอบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น เช่น  ขาปูยักษ์  ซาชิมิสดๆ   
ซูชิ หน้าต่างๆ จากเชฟของโรงแรม และ สเต็กเนื้อนุ่มลิ้น พร้อมส่งท้ายด้วยของหวาน และ ไอศกรีมชื่อดัง 
 
เย็นนี้  BEPPU SUGINOI HOTE หรือเทียบเท่า 

โรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองเบปปุ ตามมาตรฐานการคัดเลือกลีลาวดีฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านรับสัมผัส “อ็อนเซ็นลอยฟ้า”  
ท่ามกลางนภาพรายหมู่ดาว สร้างสุนทรีย์สัมผัส ..  

 



 
วันที่ห้า .. เมืองแห่งสปาน้ าแร่ที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและความงาม   
           จากท้องถิ่นสู่สายตาผู้มาเยือน  
เช้า รับรองท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ตั้งแต่  7.00 น.  บ่อน้ าแร่จิโกกุเมกูร ิ 
          ภายในเป็นสวนญี่ปุ่นขนาดกว้างประกอบไปด้วยบ่อน้ าแร่เดือดจ านวน 8 บ่อ  
         ให้เดินท่านเล่นทั่วทุกมุมตามอัธยาศัย 
         พร้อมแช่เท้าในน้ าแร่จากธรรมชาต ิ…  หมู่บ้านยูฟูอิน  
         ถนนคนเดิมขนาดย่อมที่ผู้คนในหมู่บ้านต่างน าสินค้าออกมาขายทั้งที่เป็นของฝาก 
         ของที่ระลึกหรือแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆน้อยๆตลอด 2 ข้างทาง ...  
เที่ยง   รับรองท่านด้วย “ฮากาตะราเมน”เมนสูตรเฉพาะของเมืองฟุคุโอกะ ซึ่งค าว่า 
         ฮากาตะ   เป็นชื่อเดิมของเมืองฟุกุโอกะนั่นเอง 
        ด้วยรสชาติของน้ าซุปสูตรเฉพาะ วัตถุดิบรังสรรค์ ท าให้ใครหลายคนที่ได้มา 
        ลิ้มลองต่างติดอกติดใจกับรสชาติของราเมนสูตร พิเศษนี้กันทุกคน 
 



 

บ่าย ย่านเทนจิน  
ศูนย์กลางการค้าที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิงมากมายของเมืองฟุกุโอกะ 
เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าชั้นน ากว่าร้อยร้านไม่ว่าจะสินค้า 
แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา หรือแม้กระทั่งสินค้าที ่
ระลึกรวมทั้งขนมขบเคี้ยวที่มีอยู่หลายร้านให้ท่านได้เลือกซื้อหาและต่อเนื่องกัน 
ด้วยการสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ าคืนของย่านถนนที่มีการค้าขายอาหารในบริเวณซุ้ม 
ร้านอาหารเล็กๆ ร้านสาเกหรือเรียกว่าย่านยะไต 

ค่ า รับรองท่านด้วยเมนูพิเศษยามค่ าคืน “ เซ็ตเมนูขาปูยักษ์ ”  ชื่อดังคัดสร  
          วัตถุดิบชั้นดีอาหารทะเลใหม่และสดสะอาด ให้สมกับเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเล  
GRAND HYATT FUKUOKA  หรือเทียบเท่า 

ตามระดับมาตรฐาน ลีลาวดีฮอลิเดย์ ที่ผ่านการคัดเลือกมาเพื่อรับรองท่าน                 
ในค่ าคืนพิเศษ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก ..    อ าลาเกาะคิวชูพร้อมความประทับใจ 
เช้า           รับรองท่าน ณ GRAND HYATT FUKUOKA ตั้งแต่  7.00 น ด้วยอาหารเช้าอุดมคุณค่าแบบญี่ปุ่นเติมเต็ม 
              บรรยากาศอรุณรุ่งแห่งเมืองพระอาทิตย ์
11.40 น.    ทะยานสู่กลับสู่ไทยด้วยเที่ยวบิน TG649  พร้อมดูแลตลอดการเดินทางทั้งด้านเครื่องดื่มหลายหลากและอาหารกลางวันเลิศรส 
15.35 น.   เพียงชั่วครู่ บินลงสู่ภาคพื้นประเทศ ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคุเทศก์ของท่าน  
            ตลอดจน  ลีลาวดีฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจ ที่ให้เราบริหารจัดการช่วงเวลาแห่งความสุข หากมีเศษเสี้ยวของ 
            ช่วงเวลาครั้งใดที่ท าได้ไม่เต็มที่หรือผิดพลั้งไปต้องขออภัยอย่างสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผ่านฝ่ายขายที่ดูแลท่าน  
            เพื่อให้เราพัฒนาศักยภาพในการท างานให้สมบูรณ์แบบ   

 
 

ขอสัญญา ... นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา 
ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในการทัศนาจรหรือ
บางสิ่งที่ทางลีลาวดีฮอลิเดย์จะดูแลท่านได้ จะยินดีอย่างเป็น
ที่สุด  

ด้วย ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ ลีลาวดี
ฮอลิเดย์    
 



                         อัตราค่าบริการ 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ ลดท่านละ  
เดินทางชั้นบิสสิเนสคลาส (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม Class Booking 

82,900.- 
81,900.- 
80,900.- 
79,800.- 
20,000.- 
18,000.- 
128,900 - 

79,900.- 
78,900.- 
77,900.- 
76,900.- 
20,000.- 
18,000.- 
128,900 - 

80,900.- 
79,900.- 
78,900.- 
77,900.- 
20,000.- 
18,000.- 
128,900 - 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 
ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่  

799 
789 
779 
768 
200 
619 

799 
789 
779 
768 
200 
619 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน  

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ท่านขึ้นไป ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!! 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000บาท  ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 



 

ชื่อบัญชี  1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์บัญชีกระแสรายวัน       ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กรุงไทย     เลขที่  981 - 0 - 40234 – 1 

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย15 วัน 

การยกเลิก  :  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา , พูดจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ 
ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์
คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน
ต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  7 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ  

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัว
ของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง
การท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋ว
หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

 



14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียว
ใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยัน
จะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง , การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุ
ล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสาย
การบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 


