บินด้ วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ 638
XJ 639

DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า)
NGO(นาโกย่า) – 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 9-10 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้
คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

DAY 2
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่ า (ชูบุเซ็นแทร์ ) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ –
ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
02.15

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ 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

TAKAYAMA นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่ า เป็ นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอ
โดะเข้าด้วยกัน ตั้งอยู่บริ เวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซ่ ึ งบรรยากาศและขนมธรรมเนี ยบ
ประเพณี แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี เปรี ยบได้กบั เมืองที่ได้รับพรให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงาม ย้อนกลับ
ไปในสมัยยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะนั้นแตกต่างกับเมื องอื่ นในญี่ปุ่นอย่างชัดเจนเนื่ องจากความโดดเด่ นด้าน

ขนบธรรมเนี ยมและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่บริ เวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ)
เพื่อปกป้ องและอนุ รักษ์พ้ือที่ บริ เวณชายป่ านั้นเองเมื องทาคายาม่า ซึ่ งยังคงความเป็ นบ้านเมื องแบบญี่ ปุ่นดั้งเดิม อย่าง
แท้จริ งนาท่านชมสถานที่ สาคัญเมื่ อครั้ งอดี ต ที่ ทาการเก่ าเมื องทาคายาม่า ใช้เป็ นทั้งที่ ทางาน และที่ อยู่อาศัยของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรื อกว่า 300 ปี ที่แล้ว
เป็ นที่ทาการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ งเดียวที่ขา้ มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งภายในนี้ ประกอบด้วยบริ เวณไต่สวน
พิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน จากนั้นนาท่านเดินชม

เขตเมืองเก่ าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า

กลางวัน

300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ! ประจาท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ”

SHIRAKAWAGO

SHIRAKAWAGO นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นให้เป็ นมรดกโลกทางด้า นวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่ อปี 1995 ภายในหมู่ บ ้า นแห่ ง นี้ มีวิวทิ วทัศน์ที่
สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็ นบ้านสไตล์xญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็ นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กาลังพนมมือ
อยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็ง แรง จึงทนทานต่อหิ มะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสาหรับ
เอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บา้ นนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทานา เลี้ยงไหม เสริ มด้วยการท่องเที่ยวแบบ
พอเพียงเป็ นหลัก

MATSUMOTO นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ เมืองมัตสึ โมโต้ต้ งั อยู่ตอนกลางของจังหวัดนากาโน่ซ่ึ งเคยเป็ น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาวปี 1998มัตสึ โมโต้ต้ งั อยู่บริ เวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น จึงทาให้เมืองทั้ง
เมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น

AEON MALLนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ห้ างอิออน จัสโก้ มัตซึโมโต้ ให้ท่านได้เลือกทาน หรื อเลือก
ค่า

ซื้อสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคท
ชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

SMILE HOTEL MATSUMOTO หรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ปราสาทมัตสึ โมโตะ – ชมลิงแช่ ออนเซ็น – อิออน มอลล์ – ชมงานประดับไฟ
YAMANAKAKO ART ILLUMINATION
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

MATSUMOTO CASTLE
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
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ โมโต้ยงั มีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน และเป็ นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น (นา
ท่านชมบริ เวณ ด้านนอก ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

SNOW MONKEY

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

SNOW MONKEY นาท่านสู่ ชมลิงแช่ ออนเซ็น หรื อ “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสียงทัว่ ไปโลก ตั้งอยูใ่ นหุบเขาสายน้ าที่ไหลจาก
ที่ราบสู งชิ ง่ะและต้นน้ าจากน้ าพุร้อนมีลิงภูเขาญี่ปุ่นจานวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริ เวณนี้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่
โหดร้าย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี )โขดหิ นหยาบและขรุ ขระและน้ าพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแต่บริ เวณที่แห่ ง
นี้ ก็เปรี ยบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่านี้ ได้ เนื่ องจากมีน้ าพุร้อนที่สะสมในบ่ออันเป็ นที่ที่ฝูงลิงลงแช่น้ าอย่างคลาย
ความหนาวอย่างสาราญทาให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภูเขาอย่างใกล้ชิด โดยระยะทางการเดินทางเข้าไปถึงบ่อนาพุ
ร้อน ประมาณ 2 กม. ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 2 ชม. **ในกรณีหิมะตกหนักจนไม่สามารถเดินทางเข้าชมได้ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ นาท่านสู่ วัดเซนโคจิ( Zenkoji Temple ) เป็ นหนึ่งในวัดที่มีความสาคัญ และยอดนิยมแห่ง
หนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็ นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปองค์แรกที่
เข้ามายังญี่ปุ่น (พระพุทธรู ปของจริ งจะเปิ ดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รอบถัดไปจะเป็ นปี ค.ศ. 2021) วัด
แห่ ง นี้ ไ ด้มี ก ารบู รณะขึ้ นมาใหม่ เมื่ อปี 1707 เข้า ไปจะพบกับ ห้องโถงกลางของวัดที่ ตกแต่ ง ไว้อย่า งสวยงาม เป็ นที่

ประดิษฐานของพระพุทธรู ปต่างๆ จากนั้นจะเข้าสู่ หอ้ งภายในที่มีแท่นบูชา และนาไปสู่ ทางเดินห้องใต้ดินที่มืดสนิท เวลา
เดินก็จะใช้มือคลาหาทางไปเรื่ อยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซ่ ึงอยู่ตรงกับตาแหน่งพระประธานด้านบนพอดี ผูท้ ี่ศรัทธา
เชื่อกันว่าเมื่อทาแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เหมือนมีแสงสว่างนาทางชีวิต **

YAMANAKAKO ILLUMINATION นาท่านชมประดับไฟนับล้านดวง Yamanakako Art Illumination
หรื อ "FANTASEUM" งานไฟประดับสวยๆจานวนกว่า 500,000 ดวง! บริ เวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่ งนับเป็ น

ค่า

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ยิง่ ในวันที่ทอ้ งฟ้าสดใส ฟูจิซงั จะปรากฏให้เห็นอย่างชันเจน
และยัง มี ดาวสุ ก ไสวเต็ม ท้องฟ้ า นอกจากไฟประดับแฟนตาซี ดอกไม้ไ ฟตื่ นตา วิวฟู จิซังอันน่ าประทับใจแล้ว ยังมี
ร้านอาหารกินเล่นออกบูธ และคอนเสิ ร์ตให้ชมกันด้วย ***ในกรณีที่งานประดับไฟปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาท่านช็อปปิ้ งที่โกเทมบะเอาท์เล็ทแทน ***
บริการอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

FUJI SAN HOTEL , FUJI หรื อเทียบเท่ า
จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออนเซ็น
ธรรมชาตินแี้ ล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

DAY 4
ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้ งย่ านซากาเอะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

FUJITEN SKI

FUJITEN SKI นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซ่ ึงเป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย
เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสี ยงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่า
อุปกรณ์เครื่ องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่ องเล่นสกี สโนว์สเลด หรื อครู ฝึก
ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริ การหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณี ที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์
เป็ น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว)

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ

เที่ยง

และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้
ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

LAKE HAMANAKO ทะเลสาบฮามานาโกะ ตั้งอยู่บริ เวณริ มชายฝั่ งแปซิ ฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิ ซุโอกะ
(Shizuoka) โดยทะเลสาบแห่ งนี้ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่และยังมีความสาคัญมากๆของจังหวัด แถบนี้ นี่เรี ยกได้ว่าแหล่ง

ท่องเที่ยว เดิมทีตวั ทะเลสาบเองเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทาให้
น้ าจืดเปลี่ยนเป็ นน้ าเค็มในที่สุด สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญคือคังซังจิออนเซน(Kanzanji Onsen) รี สอร์ ทน้ าพุร้อนบริ เวณ
ชายฝั่งตะวันออก ปัจจุบนั รอบๆพื้นที่เปิ ดให้บริ การห้องอาบน้ าและเรี ยวกังให้นกั ท่องเที่ยวพักค้างคืน

SAKAE

นาท่านเดินทางสู่ ย่าน ช็ อปปิ้ งซากาเอะ เป็ นย่านธุ รกิจการค้า มีห้างสรรพสิ นค้ามัตสึ ซาคายะ หรื อ เมืองใต้ดิน

ค่า

(central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ , ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็ นต้น ที่นี่
กินบริ เวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

พักที่

TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรื อเทียบเท่ า

DAY 5
สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง
เช้ า
09.00

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่ า ประเทศญี่ปุ่น
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639

13.05

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

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ 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 มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

พักเดี่ยว
ไม่ ใช้ ตั๋ว
เพิม่
เครื่ องบินอัตรา
อัตรา ห้ องละ
ท่ านละ

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2563
01 - 05 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

02 - 06 ธ ันวาคม 2563

26,899

26,899

26,899

7,500

14,900

03 - 07 ธ ันวาคม 2563

26,899

26,899

26,899

7,500

14,900

06 - 10 ธ ันวาคม 2563

26,899

26,899

26,899

7,500

14,900

10 - 14 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

11 - 15 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

16 - 20 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

17 - 21 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

18 - 22 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

19 - 23 ธ ันวาคม 2563

24,899

24,899

24,899

7,500

14,900

23 - 27 ธ ันวาคม 2563

25,899

25,899

25,899

7,500

14,900

24 - 28 ธ ันวาคม 2563

25,899

25,899

25,899

7,500

14,900

28 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64

35,899

35,899

35,899

9,000

21,900

29 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64

36,899

36,899

36,899

9,000

21,900

30 ธ.ค. 63 – 03 ม.ค. 64

36,899

36,899

36,899

9,000

21,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ 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 **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อยื่นขอวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ ท่ านละ 1,700 บาท
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (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 โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน

ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลง
ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ นท่านละ 20 ก.ก. และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้ าหนักไม่เกิ 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 ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะ
พานักระยะสัน้ ในประเทศญีป่ ุนไม่เกิน 15 วัน) ** ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดิ นทางจะต้ อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ ม ท่านละ 1,700 บาท**
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ 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 ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่ าธรรมเนียมในกรณี ท่ีก ระเป๋ าสัม ภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่ าที่ส ายการบิน นัน้ ๆก าหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กิน ขน าด
มาตรฐาน

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ไ ด้รบั ยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีค วามประสงค์จ ะต้อ งเดินทางในพีเ รียดเดิม ท่า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การทั้งหมด
• ** ยกเว้น กรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์แจ้ งไม่น้อยกว่า 50 วันก่อนวันเดินทาง **
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่า ฯลฯ
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การทั้งหมด
• ยกเลิกการเดินทาง น้ อยกว่า 15 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การใดๆ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• **ในกรณีที่ตัดกรุ๊ปหน้ าร้ านหรื อกรุ๊ปเหมา หากมีการยกเลิก ขออนุญาตเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง**
• กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง ขึ้นอยู่กบั สายการบิน กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอ

สงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
• กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี
ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ
และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้หากเกิดความเสี ยหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
• กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
• กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
• กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
• กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

• อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
• ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ
• หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทิ ป ถื อเป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บ ัติสาหรั บ นักท่ องเที่ ย วที่ เดิ นทางไปต่ า งประเทศ โดยผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้องหวัง สิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อ
แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หากระหว่าง
เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทั้งหมดแล้ว
• กรณี ที่ท่านถูกปฎิ เสธการเดิ นทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้า
ใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ

เจ้าหน้าที่ด่า นตรวจคนออก และ เข้าเมือ ง มี สิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่า นเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดู แล
หนังสื อเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิ น)
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20
วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
• เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นงั่
ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพัก แบบห้องพัก เดี่ ย ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
• กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
• ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง ,
การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
• บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ

• รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้ งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

