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รห ัสโปรแกรม : 16416

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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บินด้ วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ 638
XJ 639

DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่ า)
NGO(นาโกย่ า) – DMK(กรุงเทพ)

02.15 – 09.40
10.50 – 15.35

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
23.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ สายการบิน AIR ASIA X
เคาน์เตอร์ 2-3 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้
คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
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DAY 2
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่ า (ชู บุเซ็นแทร์ ) – เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ –
ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึ โมโต้
02.15

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็ นแทรร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ638
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **

09.40

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
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TAKAYAMA นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณี ยุคเอ
โดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริ เวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบ
ประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับ
ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่ องจากความโดดเด่นด้าน
ขนบธรรมเนี ยมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ)
เพื่อปกป้ องและอนุ รักษ์พ้ือที่บริ เวณชายป่ านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซึ่ งยังคงความเป็ นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิ มอย่าง
แท้จริ งนาท่านชมสถานที่สาคัญเมื่ อครั้งอดี ต ที่ ทาการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ทางาน และที่ อยู่อาศัยของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่
แล้ว เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ประกอบด้วยบริ เวณไต่
สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่ รวมค่ าเข้ าชมท่ านละ 430 เยน จากนั้นนาท่าน
เดิ นชม เขตเมื องเก่ า ซั นมาชิ ซึจิ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้วยบ้า นเรื อน และร้ า นค้า น่ า รั ก ๆ ที่ ย งั คงอนุ รัก ษ์แบบของบ้านใน

กลางวัน

สมัยเอะโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะ
เป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิโสะชิรุ ตุก๊ ตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ! ประจาท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ”
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SHIRAKAWAGO

SHIRAKAWAGO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่ นหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้น
ทะเบีย นให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่ อปี 1995 ภายในหมู่บ ้านแห่ ง นี้ มีวิวทิ วทัศน์ ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กาลังพนมมือ
อยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิ มะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสาหรับ
เอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร ทานา เลี้ยงไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพียงเป็ นหลัก

MATSUMOTO

นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ เมืองมัตสึ โมโต้ต้ งั อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ ซ่ ึ งเคยเป็ น

ค่า

เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1998มัตสึ โมโต้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเชิ งเขาของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น จึงทาให้เมืองทั้ง
เมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น
นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ มัตซึ โมโต้ ให้ท่านได้เลื อกทาน หรื อเลื อกซื้ อสิ นค้าที่
เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียว
สามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL MATSUMOTO หรื อเทียบเท่ า

6

DAY 3
ปราสาทมัตสึ โมโตะ – ชมลิงแช่ ออนเซ็น – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

MATSUMOTO CASTLE นาท่านนาท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่
ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้ าค่าประจาชาติ การตัดกันของสี ดาและสี ขาวของผนังปูนด้านนอก
ปราสาท ทาให้ปราสาทแห่ งนี้ ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ปราสาทแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นจาก
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ โมโต้ยงั มีศาลาชมดวงจันทร์ ที่งดงาม
แสดงให้เห็ นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น (นา
ท่านชมบริ เวณ ด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)
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SNOW MONKEY

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

SNOW MONKEY นาท่านสู่ ชมลิงแช่ ออนเซ็น หรื อ “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสี ยงทัว่ ไปโลก ตั้งอยูใ่ นหุบเขาสายน้ าที่ไหล
จากที่ราบสู งชิง่ะและต้นน้ าจากน้ าพุร้อนมีลิงภูเขาญี่ปุ่นจานวน 200 ตัวอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ แม้จะอยูท่ ่ามกลางสภาพอากาศ
ที่โหดร้าย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี )โขดหิ นหยาบและขรุ ขระและน้ าพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแต่บริ เวณที่
แห่ งนี้ ก็เปรี ยบเสมือนสวรรค์ของลิ งภูเขาเหล่านี้ ได้ เนื่ องจากมี น้ าพุร้อนที่สะสมในบ่ออันเป็ นที่ที่ฝูงลิ งลงแช่ น้ าอย่าง
คลายความหนาวอย่างสาราญทาให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภูเขาอย่างใกล้ชิด
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IYASHINO SATO VILLAGE

นาท่านเดิ นทางชม หมู่บ้านอิยาชิ โน ซาโตะ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่เคยเป็ นหมู่บา้ น

ค่า

เกษตรกรรมบนชายฝั่ งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่ งถู กพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้ง
ต่อมาอีก 40 ปี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็ นแบบดั้งเดิม และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษา
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้ อสิ นค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรื อน
ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่ งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ ยวชาญในงานฝี มือ
ดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา ธู ป และผ้าทอ หรื ออาจเข้าร่ วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์ โคล และบะหมี่
โซบะด้ว ยตนเอง ส่ ว นของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ นบ้า น ได้แ ก่ บ้า นวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่ จ ัด แสดงเกี่ ย วกับ
ชี วิตประจาวันของเกษตรกรที่ เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุ มตะกอน(Erosion and
Sediment Control Museum) ที่อธิ บายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทาลายหมู่บา้ น และเทคนิ คการใช้ป้องกันภัยพิบตั ิ
บ้านที่เหลือจะเป็ นอาร์ ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่ น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้
ลองสวมชุ ดกิ โมโนะ หรื อชุ ดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึ ก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารตั้งอยู่
รอบๆหมู่บา้ นอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)
บริการอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

FUJI SAN HOTEL , FUJI หรื อเทียบเท่ า
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จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็ นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออน
เซ็น ธรรมชาตินีแ้ ล้ ว จะทาให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
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DAY 4
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้ ง DREAM
JAZZ OUTLET
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

FUJITEN SKI

FUJITEN SKI นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่ อนได้ตามอัธ ยาศัย ณ ดิ นแดนแห่ งนี้ ที่ซ่ ึ ง เป็ นสวนสนุ ก ขนาดใหญ่ มี กิ จกรรมนอกเหนื อจากการเล่ นสกี
มากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสี ยงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิ มะขาวโพลน ท่านที่
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สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่ องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่ องเล่นสกี สโนว์สเลด
หรื อครู ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริ การหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณี ที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนโปรแกรม
ทัวร์เป็ น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว)

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ

เทีย่ ง

ท่า นจะได้สั ม ผัส กับบรรยากาศของการจาลองเหตุ ก ารณ์ เรื่ องราวต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกับ การเกิ ดแผ่นดิ นไหวที่ เกิ ดขึ้ นใน
ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้
ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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LAKE HAMANAKO

ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยู่บริ เวณริ มชายฝั่งแปซิ ฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิ ซุโอกะ

(Shizuoka) โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่และยังมีความสาคัญมากๆของจังหวัด แถบนี้ นี่เรี ยกได้วา่ แหล่ง
ท่องเที่ยว เดิมทีตวั ทะเลสาบเองเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทาให้
น้ าจืดเปลี่ยนเป็ นน้ าเค็มในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญคือคังซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รี สอร์ ทน้ าพุร้อนบริ เวณ
ชายฝั่งตะวันออก ปั จจุบนั รอบๆพื้นที่เปิ ดให้บริ การห้องอาบน้ าและเรี ยวกังให้นกั ท่องเที่ยวพักค้างคืน

ค่า

จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งก่อนกลับที่ DREAM JAZZ เอาท์ เล็ทปาร์ ค เป็ นแหล่งช็ อปปิ้ งในร่ มยอดนิ ยม สถานที่
กว้างขวางโออ่าเดินสบายๆ มีร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 56 ร้าน ที่นอกจากแบรนด์ที่ได้รับความนิ ยมทัว่ ไปแล้วนั้นยังมีร้านที่
มีความพิเศษที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas และ FILA”
ชั้น3F ถึง 5F เป็ นที่เต็มไปด้วยสิ นค้าแนวเเฟชัน่ และศูนย์อาหาร คนที่มาเป็ นครอบครัวมีลูกเล็กๆก็ไม่ตอ้ งห่ วงเพราะมี
ห้องน้ าสาหรับเด็กไว้คอยบริ การ รวมทั้งยังมีหอ้ งให้นมสาหรับคุณแม่ลูกอ่อนอีกด้วย
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรื อเทียบเท่ า

DAY 5
สนามบินนาโกย่ า – สนามบินดอนเมือง
เช้ า
10.50

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่ า ประเทศญีป่ ุ่ น
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639
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15.35

** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัว
ท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ
2-3 ท่ าน
อัตราท่ านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มเี ตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

พักเดีย่ ว
ไม่ ใช้ ตวั๋
เพิม่
เครื่ องบินอัตรา
อัตรา ห้ องละ
ท่ านละ

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562
03 – 07 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

04 – 08 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

05 - 09 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

06 - 10 ธ ันวาคม 62

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900

07- 11 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

11 - 15 ธ ันวาคม 62

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

13 - 17 ธ ันวาคม 62

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

18 - 22 ธ ันวาคม 62

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

20 - 24 ธ ันวาคม 62

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563
17 – 21 มกราคม 2563

19,999

19,999

19,999

7,500

14,900

24 - 28 มกราคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900
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วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2563
01 - 05 กุมภาพ ันธ์ 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

05 – 09 กุมภาพ ันธ์ 2563

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900

14 – 18 กุมภาพ ันธ์ 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

15 – 19 กุมภาพ ันธ์ 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

19 – 23 กุมภาพ ันธ์ 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

21 – 25 กุมภาพ ันธ์ 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563
04 - 08 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

06 -10 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

11 - 15 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

13 - 17 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

18 - 22 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

19 - 23 มีนาคม 2563

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
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** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน
ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ นท่ านละ 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
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 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึง พอใจของท่ าน โดยส่ ว นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่ อ นเดินทางทุ ก ท่ าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่ส ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เ กินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน
1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ไ ด้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีค วามประสงค์จะต้อ งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้อ งทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ี ค ิวรอ (Waiting List) ก็จะให้ส ิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
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 กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่ าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
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ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่ า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ เวลาให้เ หมาะสม และ หากมีส ถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
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สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
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 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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