วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1
2

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

3

ลานสกีฟูจเิ ทน (นั่งเลือ่ นกระดานหิมะฟรี) – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้
ทาคายาม่ า
ทาคายาม่ า - เขตเมืองเก่ าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโงย่ า –
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ
วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

4
5
6

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
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อาหาร
เช้ า เทีย่ ง เย็น
-

-

-

-

โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน
หรือเทียบเท่ า
โรงแรมทาคายาม่ ากรีน
หรือเทียบเท่ า
โรงแรมนาโงย่ า ซาคาเอะ
หรือเทียบเท่ า
-

-

-

-

-

โรงแรม
หรือเทียบเท่า

วันแรกของการเดินทาง
20.30 น.

23.25 น.

วันทีส่ อง
07.15 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ – สนามบินนาริตะ

-

-

-

กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อ มกันที่ท่า อากาศยานสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 4
ประตูทางเข้ าที่ 8 แถว R เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็ คอินและสั มภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่
JL718
นาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้ อปปิ้ งชิ นจูกุ

-

เทีย่ ง

เย็น

เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองนาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจาก
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสี ยงของเมืองโตเกียว มีลกั ษณะโดดเด่นโดยมี
ประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้ า) กลางประตู มีโคมไฟสี แดง
ขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้ าและเทพเจ้าสายลมทาหน้าที่เป็ นทวารบาล อยู่
สองข้างประตู จากประตูช้ นั นอกสู่ ประตูหลักด้านในวัด เป็ นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร
เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุ ดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร
ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิ ด ขนมญี่ปุ่น ไอศรี ม และอีกมากมาย
และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลาน ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมี กระถางธู ปปั ก
อยูข่ า้ งกระถางมีที่
ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชาระร่ างกายให้บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่ อ
จุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัวด้วย
เชื่ อ ว่ า จะช่ ว ยให้ สุ ขภาพ
แข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋ า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ
ด้านข้างอารามเป็ นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่ งสร้างขึ้นโดย โช กุ น โ ตกุ ก าว่ า อิ เ อมิ ท ซึ ใ น
ศตวรรษที่ 17
นาท่านเดินทางสู่ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรื อที่เรี ยกว่า The New
Tokyo Tower แลนด์ มาร์ คแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว สุ ดยอดสถาปั ตยกรรม ที่มี ความสู ง
ถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริ ญเป็ นอันดับต้นๆของโลกโดยภายใน โตเกียว
สกายทรี มีสิ่งอานวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่ งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ แบบดิ จิตลั , วิทยุ
, ระบบเครื อข่ายไร้สาย, ห้องส่ งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2
ระดับ อยูท่ ี่ความสู ง 350 เมตร และ450 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้ อปปิ้ งย่ านดังชิ นจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG
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เครื่ องแต่งกาย เครื่ อง
ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

CAMERA,YODOBASHIMATSUMOTOKIYOSHI,ISETAN, MARUI, LUMINE และอี
มากมาย และเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกาย กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอางค์ นาฬิกา น้ าหอม สิ นค้ามียหี่ อ้ (แบรนด์ช้ นั นาต่างๆ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้อง สิ นค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ
มากมายด้วย พร้อมนาท่านช้อปปิ้ งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสิ นค้าตั้งแต่ขนม อาหารสาเร็ จรู ป
เขียน เครื่ องครัว อุปกรณ์เสริ มความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่
ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้ อของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมชิ นจุกุ วอชิ งตัน หรือเทียบเท่า
โตเกียว - ลานสกีฟูจิเทน – เมืองมัตสึ โมโต้ – ปราสาทมัตสึ โมโต้ – ทาคายาม่ า

เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเทน (พิเศษสาหรับทุกท่ าน...ให้ ท่านสนุกกับนั่งเลือ่ นกระดาน...ฟรี
***หมายเหตุ อุปกรณ์ เครื่องเล่ นทุกชนิดอื่นๆ ไม่ รวมอยู่ในรายการค่ าทัวร์ ..หากท่ านสนใจกรุ ณา
ติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ค่ะ***) ลานสกีที่มีชื่อเสี ยงแห่งนี้ อยูบ่ ริ เวณใกล้กบั ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟ
ที่ยงั ดับไม่สนิท และเป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสู งถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่าน
ได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็ นที่ระลึก
กับภูเขาไฟที่ถือได้วา่ มีความสวยงามและเป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น นาท่านสัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางหิ มะที่ท่านจะได้สนุกสุ ดมันกับหิ มะอัน
ขาวโพลน สัมผัสธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์ ให้ท่านสนุกกับกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรู ปแบบ อาทิ
เช่น สกี นัง่ เลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรู ปกับตุก๊ ตาหิ มะ ที่นี่ท่านสามารถเก็บภาพความ
งดงามของภูเขาไฟฟูจิจากด้านล่างได้ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ เพื่อชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึ โมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี
1504 ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยงั เป็ นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3
ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ที่สามารถรอดพ้นการถูกทาลายจากเพลิงของ
สงครามมาได้จนถึงปัจจุบนั ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสี ดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม ทาคายาม่ า กรีน หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
นาท่ านอาบนา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รี ยกว่ า “ออนเซ็น” เพือ่ สุ ขภาพ และผิวพรรณทีด่ ี
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วันทีส่ ี่

เช้ า

ทาคายาม่ า - เขตเมืองเก่ าซานมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – นาโงย่า
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ

เช้ า

เทีย่ ง

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เขตเมืองเก่ าซานมาจิ ซูจิ ถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และซึ่ งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ ท่านสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ ที่ที่ซ่ ึ งเหมือนให้ท่านได้ถูกย้อนอดีตกลับไปเมื่อ 300 ปี ก่อน
และ ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก พื้ น เมื องและเก็ บ ภาพบรรยากาศอันน่ า ประทับ ใจตาม
อัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยัง
ได้รับเลื อกเป็ นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริ จะมีความยาวประมาณ
18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ งมีโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว
อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติท้ งั สิ้ น อย่างต้นหญ้าที่
ปลูกไว้เพื่อนามาใช้มุงเป็ นหลังคาขนาดหนาแต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกมา
อย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี และชื่ อที่ได้มาจากคาว่า “กัสโช” ซึ่ งแปลว่า “พนม
มือ” ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน
นัน่ เอง พร้ อมกันนี้ ท่านจะเพลิดเพลิ นกับฝูงปลาคราฟนับร้ อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้า ซึ่ ง
จะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า
นาท่านชมเทศกาลไฟประดับ สวนดอกไม้ นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็ นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวม
ดอกไม้จากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่งแต้มสี สันให้สวน
แห่งนี้สวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ นดอกบ๊วย ดอกท้อดอกทิวลิป ดอกเบโก
เนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยีย เป็ นต้น
พิเศษ !! ท่านจะได้ดื่มด่ าบรรยากาศสุ ดมหัศจรรย์ ไปกับ อิ ลูมิเนชั่น หรื อการตกแต่งประดับ
ประดาด้วยดวงไฟหลากสี หลอดเล็กๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ ของสวนนาบานานะโนะซาโต้และ
ในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่งไฟเป็ นธี มต่างๆเช่นเมื่อปี ที่แล้วเป็ น อิลูมิเนชัน่ ภูเขาไฟฟูจิ อัน
สวยงามกับท้องทะเลญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ที่ทอดยาว รวมไปถึง การจัดไฟบนผิว
น้ า เต็มอิ่มกับการชื่นชมความงามของแสงสี ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมนาโงย่า ซาคาเอะ หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง

ค่า
วันที่หก
00.40 น.
05.00 น.

เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

เช้ า

เทีย่ ง

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนา้ ใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรี ยกว่า "วัดน้ าใส
เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์ จากแม่น้ า 3 สาย ซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหล มาจากเทือกเขา
โดยมีความเชื่ อกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายที่สอง
ร่ ารวย มัง่ คัง่ และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่ อนี้ได้ตาม
อัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระประมาณปี พ.ศ.1321) เพื่อถวายแด่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรื อสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ
จึงได้รับการ ประกาศให้เป็ นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่ วดั เรี ยกกันว่า
“ถนนสายกาน้ าชา” เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่ องปั้ นดินเผาเรี ยงรายตลอดสองข้าง
ทาง ปั จจุบนั มีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุก๊ ตาในชุดกิโมโน พัดสารพัด
แบบ ร่ ม เข็มกลัด ที่ติดตูเ้ ย็น เป็ นต้น ขนมที่มีตวั อย่างให้ชิมก่อนตัดสิ นใจซื้ อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ
ที่มีส่วนผสมของชาเขียว ของที่ฃ
เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ จาพวกเครื่ องราง และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ ย่านการค้าของเมืองโอซาก้าพบกับร้านค้าทีมีชื่อเสี ยงและร้านบูติคหรู หรา
ด้วยและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัยเชิญท่านสนุกสนานกับการ“เลือกชมและซื้ อ”สิ นค้ามากมาย
ในห้างสรรพสิ นค้าชื่อดัง“ไดมารู ”นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารทีมีมากมายหลายร้านร้าน
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่ องคอมพิวเตอร์ , ร้านเครื่ องสาอาง, ร้านขายขนม ร้าน
ขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับ
สะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ JL727
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ
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-

-

-

อัตราค่ าบริการ

8 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

8 – 13 กุมภาพันธ์ 61

45,900

42,900

38,900

7,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 30 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม













ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
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

19. VIP JAPAN SKI TOKYO - TAKAYAMA ILLUMINATION 6D3N









ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







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 ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
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ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือท่านละ 2 ใบ
ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สู ง 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 ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
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** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว
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