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รห ัสโปรแกรม : 16778 (รหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส่ 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. **

** เปลีย่ นเวลาบินตั้งแต่ วนั ที่ 28 มีนาคม 63 เป็ นต้ นไป **
XJ 638
XJ 639

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

23.55 – 07.45
09.00 – 13.00

DAY 1
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
23.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ สายการบิน AIR ASIA X
เคาน์เตอร์ 9-10 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้
คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
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** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

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 ทาคายาม่ า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนี ยมประเพณี ยุคเอ

โดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริ เวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบ
ประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับ
ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมืองอื่นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่ องจากความโดดเด่นด้าน
ขนบธรรมเนี ยมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทาคายามะจึงถู กปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ)
เพื่อปกป้ องและอนุ รักษ์พ้ือที่ บริ เวณชายป่ านั้นเองเมืองทาคายาม่า ซึ่ งยังคงความเป็ นบ้านเมื องแบบญี่ปุ่นดั้งเดิ มอย่าง
แท้จริ งนาท่านชมสถานที่ สาคัญเมื่ อครั้ งอดี ต ที่ ทาการเก่ าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ ทางาน และที่ อยู่อาศัยของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว
เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่ รวมค่ าเข้ าชมท่ านละ 430 เยน จากนั้นนาท่านเดินชม

เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า

กลางวัน

300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่ จะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ปมิ
โสะชิรุ ตุก๊ ตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ! ประจาท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ”
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SHIRAKAWA - GO
SHIRAKAWA-GO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยูใ่ นหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้น
ทะเบีย นให้เป็ นมรดกโลกทางด้า นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่ อปี 1995 ภายในหมู่บ ้า นแห่ งนี้ มี วิวทิ วทัศ น์ ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กาลังพนมมือ
อยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิ มะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสาหรับ
เอาไว้เลี้ ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร ทานา เลี้ยงไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพียงเป็ นหลัก

MATSUMOTO

นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ เมื องมัตสึ โมโต้ เมืองมัตสึ โมโต้ต้ งั อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ ซ่ ึ งเคยเป็ น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1998มัตสึ โมโต้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณเชิ งเขาของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น จึงทาให้เมืองทั้ง
เมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น

AEON MALLนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือก
ซื้ อสิ นค้าที่ เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้ าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้ อได้ที่นี่ได้เลย
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ค่า

เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL MATSUMOTO , MATSUMOTO หรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ปราสาทมัตสึ โมโตะ – ศาลเจ้ าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์ เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

MATSUMOTO CASTLE นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็ นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุด
ในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้ าค่าประจาชาติ การตัดกันของสี ดาและสี ขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท
ท าให้ ป ราสาทแห่ ง นี้ ดู โ ดดเด่ น งดงามตัด กับ ฉากหลัง ของเทื อ กเขาแอลป์ ญี่ ปุ่ น ปราสาทแห่ ง นี้ ถู ก สร้ า งขึ้ น จาก
องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ โมโต้ยงั มีศาลาชมดวงจันทร์ ที่งดงาม
แสดงให้เห็ นถึ งวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น (นา
ท่านชมบริ เวณ ด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)
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TAKEDA SHIGEN

เทีย่ ง

นาท่านเข้าเที่ยวชม ศาลเจ้ าทาเคดะ บูชาทาเคดะ ชิ นเง็นแม่ทพั ผูเ้ ก่งกาจแห่ งอาณาจักรไค(Kai)

สร้างขึ้นในที่ที่ทาเคดะ โนบุโทระ, ชินเง็น, คัทสึ โยริ ทั้งสามรุ่ นเคยอาศัยอยูจ่ ริ ง ไม่เพียงแต่มีคนมาเดินในเขตศาลเจ้าซึ่ ง
ซากุระกาลังบานสวยเท่านั้น ยังมีคนจานวนมากมาเยือนที่นี่เพื่อเฝ้ารอให้ซากุระรอบๆศาลเจ้า และถนนซากุระที่ทอดยาว
จากสถานีโคฟุ(Kofu)บานเต็มที่ ซากุระบานหลายที่ท้ งั บ่อน้ าล้างมือ, เสาโทริ อิ, รู ปปั้ นสิ งห์, คูน้ า ขอเชิ ญเพลิดเพลินกับ
เวลาชมซากุระได้เต็มที่ แม้ในปั จจุบนั พื้นที่แห่งนี้ก็ยงั ให้กลิ่นอายของประวัติศาสตร์
อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ
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OSHINO HAKKAI

นาท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่ อในภูเขาไฟ

ศักดิ์สิทธิ์ ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิ มะ ของบนภูเขาไฟฟูจิที่ไหลซึ ม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบตั ิการ
ซึ มซับบริ เวณที่ลุ่มทาให้เกิ ดน้ าซึ มขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิ ดสะท้อนที่
สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ า จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของ
ญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ และสิ นค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

GOTEMBA OUTLETS นาท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand
และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA
ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG
HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS,
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็ นต้น
ค่า

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 นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญีป่ ุ่ นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออนเซ็ น
ธรรมชาตินีแ้ ล้ ว จะทาให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

DAY 4
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – อิออน
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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FUJI

นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรื อ ที่เรารู ้จกั กันทัว่ ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูร่ ะหว่าง จ.ชิ ซึโอกะ และ จ.ยามา
นาชิ ภูเขาที่มีความสู งเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความสวยงาม
ที่ ธ รรมชาติ ไ ด้ม อบมาให้อย่า งลงตัว และยัง ถื อว่า เป็ นสั ญลัก ษณ์ หนึ่ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ทั้ง ยัง เป็ นจุ ดมุ่ ง หมายของ
นัก ท่องเที่ ย วต่ างชาติ ที่ มาเยือนประเทศญี่ ปุ่นในตลอดทุ ก ฤดู ก าล ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 ที่ ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้
ประกาศให้ ภู เ ขาไฟฟู จิ ได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมอี ก ด้ ว ย น าท่ า นเดิ น ทางขึ้ นสู่

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้ นที่ 5 (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ข้ ึน ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ ทางขึ้นปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล
ทางขึ้นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและตัดสิ นใจเท่านั้น กรณี ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่
กรณี ใดๆ เพราะทางบริ ษทั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5
ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบาย
อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์
รู ปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 นี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของ
ศาสนาลัทธิ ชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิ ฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่สาหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่ อว่ารอบ
ของฟูจิซงั ชั้น 5 นี้ ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่ อว่า
ที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นน่ั เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลื ออยู่มากมาย อย่างเช่ น
ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิ โลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่ งในสมัยก่ อนมีผูค้ นนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กนั
มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิ ยมมาซื้ อเครื่ องราง
ของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุ การณ์ เรื่ องราวต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดแผ่นดิ นไหวที่ เกิ ดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ ยงได้น้ ี ให้
ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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HAMAMATSU FLOWER PARK

นาท่านเข้าชม สวนดอกไม้ ริมทะเลสาบฮามานะ แห่ งนี้ มีพ้ืนที่รวม

300,000 ตารางเมตร ปลู กพืชกว่า 3,000 ชนิ ดเป็ นจานวนมากถึง 100,000 ต้น ทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถแวะมาชื่ นชม
สวนดอกไม้แห่งนี้ได้ท้ งั สี่ ฤดู ช่วงเดือนมีนาคม สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยความรื่ นรมย์ของฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิปหลากสี สันเบ่ง
บานต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งยังดอกซากุระ ดอกไม้ข้ ึนชื่ นแห่ งประเทศญี่ปุ่นก็ออกดอกบานสวยแข่งขันใหญ่ สวนแห่ งนี้
เป็ นสถานที่ชมซากุระที่โด่งดังมากแห่ งหนึ่ งของเมืองฮามามัทสึ จังหวัดชิ ซุโอกะ ที่นี่เปิ ดให้เข้าชมทั้งตอนกลางวัน และ
ตอนกลางคืน ตอนกลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ที่นี่มีซากุระพันธุ์หายากที่ชมได้แค่ที่นี่ **
ความสวยงามของดอกไม้ ขนึ้ อยู่กบั สภาพอากาศ ถ้ าไม่ บาน จะนาพาท่ านความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน **

AEON

ค่า

พักที่

นาท่านเดิ นทางสู่ อิออน มอลล์ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่ องจากตั้งอยู่ใกล้กบั

สนามบิ นนานาชาติ นาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ป แบบที่ ทนั สมัย สไตล์ญี่ปุ่ น มี ร้านค้าที่ หลากหลายมากกว่า 150 ร้ า น
จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยงั มีร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI , 100
yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น
เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

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
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
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15.35

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 ของตัวท่ าน
เอง **

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
20 – 24 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

15,900

21 – 25 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

15,900

22 – 26 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

15,900

23 – 27 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

15,900

24 – 28 มีนาคม 63

24,999

24,999

24,999

7,500

15,900

26 – 30 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

29 มีนาคม – 02 เมษาคม 63

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

05 – 09 เมษาคม 63

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

08 – 12 เมษาคม 63

27,999

27,999

27,999

7,500

15,900

10 – 14 เมษาคม 63

35,999

35,999

35,999

7,500

15,900

12 – 16 เมษาคม 63

33,999

33,999

33,999

7,500

15,900

15 – 19 เมษาคม 63

29,999

29,999

29,999

7,500

15,900
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15
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** 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)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษทั เพื่อยื่นขอวีซ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ ท่ านละ 1,500บาท
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 งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ นท่ านละ 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 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)
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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
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่ าธรรมเนี ยมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัม ภาระที่มนี ้ าหนักเกิน กว่า ที่ส ายการบิน นัน้ ๆกาหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ 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 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ไ ด้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่ านมีค วามประสงค์จะต้อ งเดินทางในพีเ รีย ดเดิม ท่า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

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 จะหักค่าใช้จา่ ยทีไ่ ด้จา่ ยจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น
การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ย นแปลงพีเ รียดวัน เดิน ทาง (เลื่อ นวัน เดิน ทาง) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการหัก ค่ าใช้จ่ า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี กรุ๊ ปเหมา หรื อ กรุ๊ ปตัดหน้าร้าน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกกรุ๊ ปในทุกกรณี

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ต ามจาเป็ นต้อ งมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อ ย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน 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
ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์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 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
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 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 กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิ นบนหิมะได้ แว่นกัน
แดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่ าช้าของสายการบิน เงื่อ นไขการให้บริการของรถในแต่ล ะประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 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 ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแ ล หนังสือ เดินทางของท่านให้อ ยู่ใ นสภาพดีอ ยู่ต ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณ าติดต่ อ กรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว
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ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดีย่ 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 ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ ้องได้รบั 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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