
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEELA JAPAN AUTUMN NIKKO SENDAI 
EXCLUSIVE EXCLUSIVE ศิลปะ วัฒนธรรม อารยธรรม จิตวิญญาณจากพระอาทิตย์ 

 
เดินทางวันที ่   13 - 18  /  20 - 25  พฤศจิกายน  2557 

 

วันแรก... ของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาติแหํงซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) สายการบินประจ าชาติ ด๎วยความมั่นใจ   
ความอบอุํนที่พร๎อมดูแลทุกทํานจากภาคพื้นประเทศไทย มุํงตรงสูํประเทศญี่ปุ่น 

20.30    ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญทํานที่จุดนัด ประตูทางเข๎า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ๎าหน๎าที่บริษัทลีลาวดี-ฝ่ายขายขออนุญาตเข๎าไป 
สวัสดีทุกทํานและคอนดูแลความพร๎อมด๎านเอกสาร รวมถึงสํงทํานเข๎าสูํชํวงเวลาแหํงความสุข 

22.10    ทะยานสูํประเทศญี่ปุ่นด๎วยเที่ยวบิน TG 640 พร๎อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่จากการบินไทย  
ให๎ทํานได๎มีเวลาพักผํอนราว 6 ช.ม. 

 



 

 

วันที่สอง... เดินทางถึงนํานฟ้าประเทศญี่ปุ่น  รับแสงแรกจากดินแดนพระอาทิตย์   
06.25 รับรุํงอรุณโอฮาโย (おはよう) ณ สนามบินนาริตะ สนามบินระดับมาตรฐานสากล 
รสแรก เพื่อรับรู้... ต๎อนรับทํานด๎วยบรรยากาศการรํวมรับประทานอาหารญี่ปุ่นมาตรฐานโรงแรมแอร์พอร์ตใกล๎สนามบินเพื่อกระชับเวลา
เรียนเชิญทํานมุํงหน๎าสูํ ..สัมผัสความเป็นมาของห๎วงเวลาแหํงอดีตที่ยังคงอยูํของเมืองนิกโก๎ เมืองเล็กๆแตํงดงามด๎วยธรรมชาติอันสวยงามและ
ประวัติศาสตร์อันถูกจดทะเบียนเป็นมรดกโลก สัมผัสความตระการตาของศาลเจ๎า 
  
  ศาลเจ๎าโทโชก ุ( 東照宮 ) ศาลเจ๎าที่สร๎างเพื่อเป็นสถานทีฝั่งศพโชกนุโทกุงาวํา ที่เกําแก ํนับ 4 ศตวรรษ ตั้งแตํสมัยโชกุนโตกุกาวํา อิเยยะสึ 
ชมสถาปัตยกรรมไม๎แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแงํของศิลปะ และที่แฝงแงํมุมทางปรัชญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช๎
ชีวิตที่ไมํยุํงเกี่ยวกับเรื่องราวของผ๎ูอื่น ชมความสวยงามของเจดีย์ 5 ชั้น ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่นโบราณ ศาลเจ๎าแหํงนี้ยังได๎รับการขึ้น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก๎ให๎เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด๎วย  
 

เที่ยง บริการทําน ณ ภัตตาคาร ..  
 

จากนั้นน าทํานชม เอโดะ วันเดอร์แลนด์ หรือ เอโดะมุระ ( 江戸ワンダーランド ) เมืองโบราณสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่สร๎าง ได๎อย ํางลง
ตัวทั้งสภาพแวดล๎อม บ๎านเรือน ร๎านค๎า ท๎องถนนและการแตํงกายของผ๎ูคนที่ราวกับย๎อนยุคไปเมื่อ 200 กวําปีกํอน ชม โชว์การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรมตํางๆ เชํน โชว์โออิรัน โชว์สายน้ ามายากล หรือการตํอสู๎ของนินจา การพลางตัวในรูปแบบตํางๆ และการใช๎ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได๎
ยากในปัจจุบันและอิสระให๎เลือกซื้อของที่ระลึกและถํายภาพกับมุมสวยๆประทับใจกับบรรยากาศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ซึ่งเป็นชํวงยุคสมัยที่ประเทศญี่ปุ่นบํม
เพาะเอกลักษณ์ของชาติมาจนปัจจุบัน 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ... บริการทํานด๎วย “เซ็ตไคเซกิ อาหารญี่ปุ่น” ให๎ทํานได๎อิ่มอรํอยกับอาหารญี่ปุ่น ในบรรยากาศ
ญี่ปุ่นพร๎อมสวมชุดยูกาตะ    

ที่พัก  KINUKAWA ONSEN  หรือเทียบเทํา  โรงแรมทีเ่หมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได๎รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์เชํนเดิมเพื่อรับรอง
ลูกค๎าพิเศษเชํนทําน ...ทํานสามารถลงอาบน้ าแรํ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน  
 
   
 



 

 

วันที่สาม... วันนี้ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญทํานพบกับอีกหนึ่งสถานที่พิเศษของญ่ีปุ่น หมูํบ๎านโอชิจุกุ พร๎อมรับรองทํานชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแท๎  ๆ
 

7.00   รับอรุณด๎วยอาหารเช๎าของโรงแรมพร๎อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของทําน รวมถึงบริกรโรงแรมที่พร๎อมดูแล 
 

 

“เมืองเซนได”  ( 仙台市)  ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3ชั่วโมงกวํา... เมืองเซนไดนั้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม๎วํา เซนไดจะเป็นเมืองใหญํและทันสมัย แตํความก๎าวหน๎าในด๎านตํางๆของเมืองได๎ผสมผสานกับธรรมชาติอยํางได๎
สมดุล แมํน้ าฮิโรเซะที่ไหลผํานกลาง เมืองเซนได และ ต๎นเคยะขิที่เขียวชอุํมเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่นําสนใจ ถนนที่มีต๎นไม๎เรียงราย 
และ สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่เต็มไปด๎วยสีเขียว ท าให๎เซนไดได๎สมญาวําเป็นเมืองแหํงต๎นไม ๎
 

น าเดินทางสูํ หมูํบ๎านโอจิจุคุ   (大内宿)  ตั้งอยูํที่ เมืองไอซึวะ กามัตซึ ถูกสร๎างราว 1 ,500 ปีกํอน และมุงด๎วยหลังคาทรงยาแฝกแบบ
โบราณ ให๎อารมณ์คล๎ายๆ หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ เรียงรายกันสองฝ่ังราว 50 หลัง ในอดีตเคยเป็นเมืองส าคัญยุคเอโดะ แตํปัจจุบันบางหลังได๎รับการ
ดัดแปลงเป็นร๎านขายของที่ระลึก หรือภัตตาคาร จุดชมวิวของหมูํบ๎านโออุจิจุคุ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ส าคัญของที่นี้ ทํานสามารถเดินขึ้นไปชมได๎ไมํยาก 
แตํอาจสูงชันนิดหนํอย แตํก็ถือวําคุ๎มคําส าหรับการเดินทางมาถึง และได๎ชมวิวสวยๆและใบไม๎เปลี่ยนสี มุมสูงของหมูํบ๎านโอจิจุคุ ที่ถูกล๎อมรอบด๎วยภูเขา 
มองได๎ไกลจนสุดลูกหูลูกตา จากนั้นน าทํานเดินทางสูํ เมืองไอสุ-วาคามัทสุ น าทํานชม ปราสาทซึรุงะ  ( 鶴ヶ城) ซึ่งแปลวําปราสาทนกกระเรียน 
ปราสาทนี้ถูกสร๎างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 และผํานเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ท าให๎โดนท าลายและสร๎างขึ้นใหมํหลายครั้ง โดยครั้ง
ลําสุดถูกสร๎างขึ้นใหมํในปี ค.ศ .1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได๎เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบ
โบราณตํางๆ และในชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให๎ทํานได๎ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล๎อมด๎วยภูเขารอบด๎าน  
 
เที่ยง บริการทําน ณ ภัตตาคาร ..  
 

“ภูเขาไฟซาโอะ”  ( 蔵王山)  เส๎นทางที่ได๎ขึ้นชื่อวํา “WONDER  FUL DRIVE IN ZAO” นั่งรถชมความงามสองข๎างทางบนระดับความสูง
กวํา 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล เมืองที่ตั้งอยูํทางใต๎ของแนวเทือกเขาโออุเพื่อเดินทางไปชมความงามของภูเขาไฟซาโอะ ภูเขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกิด
การประทุครั้งลําสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1895  น าทํานเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการนั่ง “กระเช๎าไฟฟ้า ” สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามสุดลูกหูลูกตาบน
ยอดภูเขาไฟแหํงนี้ ชมใบไม๎เปลี่ยนสี เมืองเซนไดแหํงนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงของแหลํงที่นักทํองเที่ยวชอบเดินทางมาชมใบไม๎เปลี่ยนสีเยอะที่สุดใน
ญี่ปุ่น 

จากนั้นน าทํานเดินทางกลับสํู “เมืองเซ็นได”  
ชาบู – ชาบ ู

ขออนุญาตรับรองทํานด๎วยอาหารขึ้นชื่อของญ่ีปุ่น  ชาบู – ชาบู มีลักษณะคล๎ายสุกี้ยากี้ สํวนที่มาของชื่ออาหารนี้แสนจะนํารัก คาดวํานําจะมา
จากความพิถีพิถันในทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องการรับทานอาหาร ชาบู มีที่มาจากเสียงขณะจุํมเนื้อลงในน้ าเดือด ชาวพระอาทิตย์ได๎ยินเสียงจุํมเนื้อนี้ดังวํา  
“ ชุบุ –ชุบุ ” จึงท าให๎เกิดเป็นที่มาของชื่ออาหารวํา ชาบู – ชาบู โดยความพิเศษจะอยูํที่รสชาติของน้ าซุป ที่แตํละร๎านจะมีสูตรพิเศษของตนเอง
เชํนเดียวกับร๎านนี้ที่ทางลีลาวดีพิถีพิถันในรสชาติ บรรจงเลือกมารับรองทํานด๎วยหัวใจ ... 

ที่พัก  WESTIN SENDAI  หรือเทียบเทํา  โรงแรมทีเ่หมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได๎รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์เชํนเดิมเพื่อ
รับรองลูกค๎าพิเศษเชํนทําน ... 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ... บริการทํานด๎วย “เซ็ตไคเซกิ อาหารญี่ปุ่น” ให๎ทํานได๎อิ่มอรํอยกับอาหารญี่ปุ่น ในบรรยากาศ



เที่ยง  ขออนุญาตไมํรบกวนชํวงเวลาสุดพิเศษ ด๎วยการมอบบัตรรับประทานอาหาร 3000 เยน  ให๎ทํานสามารถเลือกร๎านอาหารที่ตอบโจทย์ความ
ต๎องการได๎อยํางเต็มอารมณ ์

ชินไซบาชิ ... ศูนย์รวมแหํงนครคันไซ 
สถานที่ศูนย์กลางทางการค๎า แฟช่ันดีไซน์ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ขนมของฝาก ที่นี่ทุกสิ่งที่ทํานคิดถึง สามารถจัดหาเพื่อครอบครองได๎ทั้งสิ้น … 

ค่ า พร๎อมบริการทํานด๎วย “ เนื้อโกเบ ” 
1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญี่ปุ่น คือ เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ จากวัวพันธุ์ดีสายพันธุ์ “ วากิว ” ที่เลี้ยงด๎วยเบียร์และมีวิธีการนวดเนื้อท าให๎ไขมัน
แทรกเข๎าไปในเนื้อ ลักษณะคล๎ายเนื้อโทโรํของปลาทูนําใหญํ  เสิร์ฟเคียงข๎างไวน์แดงกลิ่นละมุนเพื่อรสชาติที่สมบูรณ์แบบเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ต๎อง
จดจ า … 

 

 

วันที่สี่... ส าหรับวันนี้เรียนเชิญทุกทํานสัมผัสถึงแม๎นเมืองนี้จะไมํทันสมัยเหมือนเมืองใหญํแตํยังพอมีจุดช๎อปปิ้งรองรับทํานที่ต๎องการช๎อปปิ้งของ
ติดมือกลับมาคนที่คุณรัก จากวันเดินทางที่ผํานมาท าให๎รู๎สึกวําประเทศนี้ สามารถเก็บความล้ าคําจากอดีต วิวัฒนาการสูํอนาคตไมํสิ้นสุดจริง ๆ ... 
 

7.00   รับอรุณด๎วยอาหารเช๎าของโรงแรมพร๎อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของทําน  
 

 เมืองมัตสึชิมํา  (松島) เมืองที่ได๎ชื่อวําเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น น าทํานชม “ศาลเจ๎าโกะได
โด” ศาลเจ๎าที่ยื่นไปใน อําวมัตสึชิมํา โดยเป็นสถาปัตยกรรมสมัยโมโมยามะ ที่น าเอา 12 นักษัตร มาเป็นเรื่องราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ๎าแหํงนี้ 
จากนั้นน าทํานลํองเรือ อําวมัตสึชิมํา ระหวํางการลํองเรือไปรอบ ๆ นั้น ทํานจะได๎สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่อันได๎แกํ  การเลี้ยงหอยนางรม
ซึ่งชาวบ๎านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยูํในทะเล ท าให๎หอยนางรมนั้นมีคุณภาพดีและตัวใหญํอีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ก็มีความสดเป็นอยํางมาก นอกจากนี้
ทํานยังสามารถให๎อาหารกับเหลํานกนางนวลที่บินตามเรือมา อยํางสนุกสนานอีกด๎วย จากนั้นเดินชม วัดจูซงจ ิ (中尊寺) ที่มีชื่อเสียง สร๎างขึ้นใน
ปี 1109 ภายในวัด มีวิหารทองค า คอนจิกิโดที่ตัว วิหาร  เคลือบด าและชุบทองทับ ซึ่งแตํเดิมวิหารนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปถึง 11 องค ์เมือ
เดินเข๎าไปใบวัดทํานจะรู๎สึกถึงกลิ่นขอความสดชื่นเพราะตัววัดตั้งอยูํในหุบเขาล๎อมรอบด๎วยต๎นไม๎นานาพรรณยิ่งในชํวงเวลานี้เป็นฤดูของใบไม๎เปลี่ยนยิ่ง
ท าให๎ทํานได๎สัมผัสถึงความงดงามจับใจ 
 
เที่ยง บริการทําน ณ ภัตตาคาร .. ลิ้มรสความอรํอยของ หอยนางรมอันขึ้นขื่อ แหํงเมืองมัตสึชิมํา  
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ... บริการทํานด๎วย “เซ็ตไคเซกิ อาหารญี่ปุ่น” ให๎ทํานได๎อิ่มอรํอยกับอาหารญี่ปุ่น ในบรรยากาศ
ญี่ปุ่นพร๎อมสวมชุดยูกาตะ    

ที่พัก  KINUKAWA ONSEN  หรือเทียบเทํา  โรงแรมทีเ่หมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได๎รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวดี ฮอลิเดย์เชํนเดิมเพื่อรับรอง
ลูกค๎าพิเศษเชํนทําน ...ทํานสามารถลงอาบน้ าแรํ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน  
 
   
 



 

 

ลํองเรือ หุบเขาเกอิบิ (猊鼻渓)  เป็นหุบเขาระยะประมาณ 2 ก.ม.ที่เกิดจากการกัดเซาะหินปูนของแมํน้ า  หน๎าผาสูงรํวม100เมตร น้ าใสสะอาดจะ
ไหลผํานหมูํหินขนาดมหึมาไปอยํางช๎าๆ  จะได๎ชมความสวยงาม ระหวํางทางก็มีศาลเจ๎า น้ าตก หน๎าผาสูง เห็นปลาเป็นบางชํวงจังหวะด๎วยความใสของ
น้ านั่งจนเพลินเรือจะจอ ดให๎ทํานได๎ลงไปชมความยิ่งใหญํของก๎อนหินที่ตั้งตระงํานอยูด๎านหน๎าจากนั้นก็เดินทางลํองเรือกลับสูํฝ่ังพร๎อมกับเพลงที่คน
พายเรือจะขับกลํอมให๎ทํานฟัง 
 
น าทํานช๎อปปิ้งยําน อิจิบังโจ เป็นยํานช็อปปิ้งที่ใหญํที่สุดของภูมิภาคนี้ อาทิ เครื่องใช๎ไฟฟ้า ร๎าน 100 เยน เสื้อผ๎า กระเป๋า รองเท๎า ฯลฯ  

 
มื้อค่ า บริการทํานด๎วย  ลิ้นวัว  ทีเ่มืองเซนไดนั้นจะหมักและปรุงรสมาเป็นอยํางดี เมื่อน าไปยํางจะพอสุก จะมีกลิน่หอม รสชาติดี เป็นหนึ่งเมนูที่มาถึง
เมืองเซนไดแล๎วต๎องได๎ลิ้มลอง ซึ่งร๎านอาหารชื่อดังของเมืองนี้สํวนใหญํจะมีเมนูลิ้นวัวยํางบริการแทบทั้งสิ้น 
ที่พัก  WESTIN SENDAI  หรือเทียบเทํา  โรงแรมทีเ่หมาะสมที่สุดในเมือง ที่ได๎รับการคัดเลือกตามมาตรฐานของ ลีลาวด ีฮอลิเดย์เชํนเดิมเพื่อรับรอง
ลูกค๎าพิเศษเชํนทําน ... 

 

http://www.marumura.com/food/?id=4467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห๎า... ส าหรับวันนี้เรียนเชิญทุกทํานสัมผัสกับความทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น จากวันเดินทางที่ผํานมาท าให๎รู๎สึกวําประเทศนี้ สามารถเก็บความล้ าคํา
จากอดีต วิวัฒนาการสูํอนาคตไมํสิ้นสุดจริง ๆ ... 
7.00   รับอรุณด๎วยอาหารเช๎าของโรงแรมพร๎อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของทําน รวมถึงบริกรโรงแรมที่พร๎อมดูแล 

 

สวนแอปเปิ้ล ให๎ทํานได๎สนุกกับการเก็บผลแอปเปิ้ลสด ๆ จากต๎นและอิ่มอรํอยอยํางเต็มที่กับแอปเปิ้ลลูกใหญํ ๆ ที่ปลูกด๎วยวิธีธรรมชาติ ไมํมีสารเคมีจึง
ได๎ผลใหญํสีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบอีกทั้งรสชาติหวานและหอม  

สํู...สถานีรถไฟชินคันเซน สัมผัสทัศนียภาพบนความเร็ว 240 กม. / ช.ม. โดยรถไฟชินคันเซ็น มุํงหน๎าสูํปลายทาง... (ใช๎เวลาโดยประมาณ 2.30ชม) 

ชินจูกุ                                                                                                                                                                        
 ศูนย์กลางนครโตเกียว สถานที่จับจํายสินค๎าชื่อดัง ศูนย์รวมของนักทํองเที่ยวและชาวญ่ีปุ่นทุกเพศ,ทุกวัย ที่นี่มีทุกสิ่งที่ทํานอยากเห็น อยากพบ 
อยากซื้อ ทํานสามารถช๎อปปิ้งได๎อยํางสุขใจที่สุด ... ที่นี่  ไมํวําจะเป็นสินค๎าพื้นเมือง สินค๎าอินเตอร์แบรนด์ ของฝาก ขนม ร๎านอาหารที่หลากหลาย                            
ตลอดจนตู๎กดน้ าหยอดเหรียญ ที่เป็นอีกหนึ่งภาพจ าของชาวญี่ปุ่น ที่นี่มีมากทีเดียว วางหลอกลํอนักทํองเที่ยว  ให๎เผลอใจอยากลองทุกครั้งที่ได๎เดินทาง
ไปเยือน นาฬิกาแบรนด์เนม เสื้อผ๎า กล๎องถํายรูป Cannon Nikon เลนส์โปรซูมใกล๎ – ไกล  มีไว๎ให๎ทํานได๎เลือกสัมผัส น าฝากคนที่นึกถึงทางเมืองไทยอยําง
แนํนอน ....  

คานิโดรากุ ราชันย์แหํงทีวีแชมป์เปี้ยน 
 มื้อพิเศษสํงท๎ายต๎อนรับการมาเยือนประเทศญี่ปุ่น บริการทํานด๎วยปูยักษ์ลูกพระอาทิตย์ขนานแท๎ที่ขึ้นชื่อ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นยกยํองปูอยูํเพียงแคํ 
2 สายพันธุ์ สายพันธุ์แรก คือ สายพันธุ์ซูไว๎  ขายาว ก๎ามยาว มีลักษณะคล๎ายปูอลาสก๎า ท าให๎หลายตํอหลายทํานเข๎าใจผิด สํวนสายพันธุ์ที่สอง คือ สาย
พันธุ์ทาราบะ พันธุ์นี้ขาจะสั้นกวํา ตัวป้อมนิยมบริโภคก๎าม เนื่องจากวําก๎ามมีขนาดใหญํ เนื้อแนํน รสหวานละมุน น ามาปรุงแตํงเป็นหลากหลายเมนู ทั้งร๎อน 
เย็น ต๎ม นึ่ง ทอด หรือซาซิมิก็สุดวิเศษ เพราะมันคือความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปูโดยแท๎ .... 

HYATT REGENCY TOKYO HOTEL หรือเทียบเทํา 
 โรงแรมใจกลางนครโตเกียว ครบสรรพด๎วยความสะดวกสบาย  เป็นอีกหนึ่งโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ ที่เราคัดสรรมารับรองทําน
ในค่ าคืนของโตเกียวอันแสนพิเศษ ...   
 



 

 

วันที่หก ...    กํอนเดินทางกลับ สักการะสิ่งมงคล  
เช๎า    รับรองทําน ณ ห๎องอาหารของโรงแรม ตั้งแตํ  7.00 น.  เพื่อดื่มด่ าชํวงเวลาอาหารเช๎าอันแสนพิเศษใจกลางหมานครโตเกียว 
 

ศาลเจ๎าเมจ ิ (明治神宮)  ทุกชํวงรอยตํอของปีชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากนิยมที่จะไปขอพรกันที่วัดหรือศาลเจ๎าซึ่งถือเป็นความเชื่อวําจะ
เป็นนิมิตหมายแหํงการเริ่มต๎นปีใหมํที่ดี และส าหรับสถานที่ยอดนิยมที่สุดของโตเกียว (และของญ่ีปุ่น) นั้นก็คือศาลเจ๎าเมจิแหํงนี้นี่ ซึ่งจะมีผูค๎นจ านวน
มากที่ทยอยมาสวดมนต์ขอพรกันตลอดทั้งวันทั้งคืนศาลเจ๎าเมจินั้นเป็นศาสนสถานในศาสนาชินโตอันเป็นศาสนาเกําแกํและดั้งเดิมของญ่ีปุ่น ในชํวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นศาลเจ๎าแหํงนี้ถูกท าลายอยํางหนักแตํหลังจากนั้นไมํนําก็ได๎บรูณะขึ้นมาใหม ํจากนั้นน าทํานผํานชม พระราชวังอิมพีเรียล  
เป็นพระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิแหํงญี่ปุ่น ใกล๎กับสถานีรถไฟโตเกียว ภายในพระราชวังประกอบด๎วยพระราชมนเทียร พระต าหนักของพระ
ราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์ในพระองค์ ส านักพระราชวัง และสวนขนาดใหญ ํ
เที่ยง บริการทําน ณ ภัตตาคาร ..  

อิออนพลาซํา                                                                                                       
      ห๎างสรรพสินค๎าใหญํที่ทํานจะได๎ตามหาความทรงจ า เก็บน าไปฝากคนที่รักที่เมืองไทย ที่นี่มีสินค๎ามากมาย ส าหรับทํานใดมีมีสกุลเงินญี่ปุ่นเล็กๆ 
เหลืออยูํ  ขออนุญาตแนะน าให๎เลือกหาพวงกุญแจส าหรับเป็นของฝาก เล็ก ๆ น๎อย ๆ ที่นี่เค๎าประดิษฐ์ประดอยรายละเอียดได๎คํอนข๎างดี ... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15 ณ จุดที่การเดินทางแหํงความทรงจ าต๎องบรรจบลงที่ปลายทาง อ าลาสนามบินนาริตะด๎วยสายการบินไทยที่แสนอบอุํน เพียงแคํแรกเห็น
พนักงานต๎อนรับ เสมือนวํา ได๎ถึงประเทศไทยแล๎ว ทะยานสูํเมืองไทยด๎วย TG677 ที่พร๎อมดูแลตลอดการเดินทาง ทั้งด๎านเครื่องดื่มหลายหลากและ
อาหารเย็นเลิศรส 

21.50  เพียงชั่วครูํ บินลงสูํภาคพื้นประเทศ ณ ทําอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ด๎วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ มัคคุเทศก์ของทําน ตลอดจน
ลีลาวดีฮอลิเดย์ ขอขอบพระคุณในความไว๎วางใจ ที่ให๎เราบริหารจัดการชํวงเวลาแหํงความสุขของทํานและคนที่ทํานรัก หากมีเศษเสี้ยวของชํวงเวลา
ครั้งใดที่ท าได๎ไมํเต็มที่หรือผิดพลั้งไป ต๎องขออภัยอยํางสูงสุดและโปรดจงกรุณาแนะน าเราผํานฝ่ายขายที่ดูแลทําน เพื่อให๎เราพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานให๎สมบูรณ์แบบ   

      ขอสัญญา ... นับแตํนี้ไปทํานคือบุคคล    ผ๎ูมีพระคุณของเรา ขอทํานอยําได๎เกรงใจ หากมีข๎อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์จะดูแลทํานได๎ จะยินดี    อยํางเป็นที่สุด ... 

 

ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ  
ลีลาวดี  ฮอลิเดย ์

 



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  
เดินทางชั้นบิสิเนสคลาส (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 

 

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)่ 

958 
948 
938 
928 
190 
768 

958 
948 
938 
928 
190 
768 

- 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 1,000,000 บาท 
 

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

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ) 
4. ค่าทําหนังสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท  ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จํากัด 

 ชําระโดยเงินสด 

 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 
ชื่อบัญชี  1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีกระแสรายวัน    ธ.กสิกรไทย   เลขที่  718 - 1 - 04603 – 6 

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

 “การจ่ายส่วนที่เหลือ”  กรุณาชําระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย , ด่ืมสุราบนรถ , ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ี
เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไป
ท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่
น้อยกว่า 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 อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ
ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

 
 
 



14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่าน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง , 

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี
เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า
ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุ
อื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

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

18. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้
มา 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อื่น , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ี
เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
23. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะ
ส่วนตัว 
26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 
ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไป
ท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 
29. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง   21 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   30 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
30. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนตั๋ว 
31. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของ
ท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้
เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 



33. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชําระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
34. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียว
ดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่าน
มีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง
, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ , อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร  ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 
35. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้า
ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุ
อื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 
36. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม 
และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 
37. ของกํานัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้
ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 
38. ตําแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตําแหน่งท่ีน่ังได้
เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะตําแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้
มา 
39. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


