ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1
2

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

3

ลานสกีฟูจิเทน (นั่งเลือ่ นกระดานหิมะฟรี) – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้
ทาคายาม่า
ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่า –
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ
วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

4
5
6

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้ า เที่ยง เย็น
-

-
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-

-

โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน
หรือเทียบเท่า
โรงแรมทาคายาม่ากรีน
หรือเทียบเท่า
โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ
หรือเทียบเท่า
-

-

-

-

-

โรงแรม
หรือเทียบเท่ า

1
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วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.

23.25 น.
วันที่สอง
07.15 น.

เที่ยง
บ่ าย

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

-

-

-

กรุ๊ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 8 แถว R เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็คอินและสั มภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL718
นาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

-

เที่ยง

เย็น

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียววัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมือง
โตเกียว มีลกั ษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้า
สายฟ้ า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้ าและเทพ
เจ้าสายลมทาหน้าที่เป็ นทวารบาล อยูส่ องข้างประตู จากประตูช้ นั นอกสู่ประตูหลักด้านในวัด
เป็ นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมือง
ของญี่ปนุ่ อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ระลึกของญี่ปนุ่
ทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรี ม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึง
ลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปั กอยูข่ า้ งกระถางมีที่ ล้างมือคล้ายกับว่าให้
ชาระร่ างกายให้บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูป
เข้าหาตัวด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋ า จากนั้นก็
มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็ นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้าง
ขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 นาท่านเดินทางสู่พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ
โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรื อที่เรี ยกว่า The New Tokyo Tower แลนด์ มาร์คแห่งใหม่
ของกรุ งโตเกียว สุดยอดสถาปั ตยกรรม ที่มี ความสูง ถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่
มีความเจริ ญเป็ นอันดับต้นๆของโลกโดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีสิ่งอานวยความ
สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ แบบดิ จิตลั , วิทยุ, ระบบเครื อข่ายไร้
สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพือ่ การค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยูท่ ี่ความ
สูง 350 เมตร และ450 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้ อปปิ้ งย่ านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI,
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็ นแหล่ง
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คา่

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

คา่

รวมสินค้าทุกชนิดที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า เครื่ องแต่งกาย กระเป๋ า
รองเท้า เครื่ องสาอางค์ นาฬิกา น้ าหอม สินค้ามียหี่ อ้ (แบรนด์ช้ นั นาต่างๆเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย
พร้อมนาท่านช้อปปิ้ งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสาเร็จรู ป
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องเขียน เครื่ องครัว อุปกรณ์เสริ มความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์
ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่ า
โตเกียว - ลานสกีฟูจิเทน – เมืองมัตสึ โมโต้ – ปราสาทมัตสึ โมโต้ – ทาคายาม่า

เช้ า

เที่ยง

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน (พิเศษสาหรับทุกท่ าน...ให้ ท่านสนุกกับนั่งเลือ่ นกระดาน...
ฟรี ***หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องเล่ นทุกชนิดอื่นๆ ไม่ รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์ ..หากท่ าน
สนใจกรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ค่ะ***) ลานสกีที่มีชื่อเสียงแห่ งนี้อยูบ่ ริ เวณใกล้กบั ภูเขาไฟฟูจิ
ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิทและเป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปนโดยมี
ุ่
ความสูงถึง
3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็ นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้วา่ มีความสวยงาม
และเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นาท่านสัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางหิมะที่ทา่ น
จะได้สนุกสุดมันกับหิมะอันขาวโพลน สัมผัสธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ให้ท่านสนุกกับกิจกรรม
ต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ อาทิ เช่น สกี นัง่ เลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรู ปกับตุก๊ ตา
หิมะ ที่นี่ท่านสามารถเก็บภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิจากด้านล่างได้ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ เพือ่ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึ โมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้น
ในปี 1504 ซึ่งนับได้วา่ เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยงั เป็ นปราสาทติดอันดับ 1
ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญีป่ นุ่ ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิง
ของสงครามมาได้จนถึงปั จจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดาสนิททาให้มีฉายาว่า
ปราสาทอีกาดาได้เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่ า
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม ทาคายาม่า กรีน หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(อิ่มอร่ อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่ อ้นั )
นาท่ านอาบน้าแร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆที่เรียกว่ า “ออนเซ็น” เพื่อสุ ขภาพ และผิวพรรณ
ที่ดี
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

คา่
วันที่ห้า
เช้ า

ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่ าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่ า
เช้ า เที่ยง ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เขตเมืองเก่ าซานมาจิซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน และซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซ่ ึงเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปี ก่อน
และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจตาม
อัธยาศัยจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่น
ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึคุริ จะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งมีโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดย
ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจาก
ธรรมชาติท้งั สิ้น อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพือ่ นามาใช้มุงเป็ นหลังคาขนาดหนาแต่ยงั คงความ
แข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี และชื่อที่ได้มา
จากคาว่า “กัสโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมือ” ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มี
ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากันนัน่ เอง พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟ
นับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้าบ้านซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองนาโงย่ า
นาท่านชมเทศกาลไฟประดับ สวนดอกไม้ นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็ นสวนดอกไม้ทไี่ ด้รวบรวม
ดอกไม้จากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่งแต้มสีสนั ให้
สวนแห่งนี้สวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ นดอกบ๊วย ดอกท้อดอกทิวลิป
ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยีย เป็ นต้นพิเศษ !! ท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศ
สุดมหัศจรรย์ ไปกับ อิลูมิเนชัน่ หรื อการตกแต่งประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสีหลอด
เล็กๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ ของสวนนาบานานะโนะซาโต้และในแต่ละปี จะมีการประดับ
ตกแต่งไฟเป็ นธีมต่างๆเช่นเมื่อปี ที่แล้วเป็ น อิลูมิเนชัน่ ภูเขาไฟฟูจิ อัน สวยงามกับท้องทะเล
ญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ที่ทอดยาว รวมไปถึง การจัดไฟบนผิวน้ า เต็มอิม่ กับการ
ชื่นชมความงามของแสงสีได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมนาโงย่ า ซาคาเอะ หรือเทียบเท่า
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

เช้ า

เที่ยง

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

คา่
วันที่หก
00.40 น.
05.00 น.

นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่ นเนินเขาฮิ
งายามา สาเหตุที่เรี ยกว่า "วัดน้ าใสเนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ สายแรก
หมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สองร่ ารวย มัง่ คัง่ และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่าน
เลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตาม อัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัย
นาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพือ่ ถวายแด่พระโพธิสตั ว์กวนอิม 11 พักต์ หรื อสร้างขึ้นมา
ก่อนที่เกียวโตจะเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึจึงได้รับการ ประกาศให้เป็ นมรดกโลก
อันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วดั เรี ยกกันว่า “ถนนสายกาน้ าชา” เนื่องจากในอดีต
เคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่ องปั้ นดินเผาเรี ยงรายตลอดสองข้างทาง ปั จจุบนั มีร้านขายของที่
ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ ตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ ม เข็มกลัด ที่ติด
ตูเ้ ย็น เป็ นต้น ขนมที่มีตวั อย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชา
เขียว ของที่เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ จาพวกเครื่ องราง และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้าช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้าพบกับร้านค้า
ที่มีชื่อเสียงและร้านบูติคหรู หราด้วยและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัยเชิญท่านสนุกสนานกับ
การ“เลือกชมและซื้อ”สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง“ไดมารู ”นอกจากนี้ยงั มี
ร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องบนตึกบิก๊ คาเมล่า, เครื่ อง
คอมพิวเตอร์, ร้านเครื่ องสาอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ
ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของ
ชินไซบาชิ
รับประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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มกราคม 2561

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

30 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61

43,900

40,900

40,900

37,900

7,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

30,900

28,900

28,900

26,900

7,900

ราคาเด็กทารก อายุ ต่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ เู ดินทางไม่ ถงึ 30 ท่ าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
















ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานี้รวมภาษีน้ามัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีน้ามันขึน้ หากทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ เพิม่ เติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
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ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่าทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ง
ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่าน
ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ น
ปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
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