มื้ ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์
เช้า กลางวัน คา่

วันแรก

วันทีส่ อง

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ612 00.55-08.40+1
สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ –
นาโกย่า
 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ ง
วันที่สาม ซาคาเอะ

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

-

 NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญีป่ นุ่ – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่ า
ไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ & DutyFree
 SARASA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
XJ613 09.50-13.50

✓

กาหนดการเดินทาง
ช่วงการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

พักท่านเดีย่ ว จ่ ายเพิม่

จานวนทีน่ งั ่

8 - 12 ต.ค.65
15 - 19 ต.ค.65
22 – 26 ต.ค.65
29ต.ค. – 2พ.ย.65
5 – 9 พ.ย.65
12 – 16 พ.ย.65
19 – 23 พ.ย.65
26 – 30 พ.ย.65

30,999. 32,999. 36,999. 33,999. 33,999. 33,999. 33,999. 33,999. -

6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. -

35
35
35
35
35
35
35
35

วันทีห่ นึง่ ของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนัน้ ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทาการ)

วันทีส่ องของการเดินทาง
สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า
01:15
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ612
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
08:40
ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า ถือเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นจากดาริของ ฮิ เดโยชิ โตโยโต
มิ หนึ่งในสามแม่ทพั คนสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
Senmi Shikizakura no Sato ชิกิซากุระ (Shikizakura) (ตามสภาพอากาศ) มีความหมายว่า “ซากุระสี่ฤดู”
ที่ผลิ บานทั้งในฤดู ใบไม้ ผลิ และฤดู ใบไม้ ร่วง ถูกปลูกไว้ กว่ าหมื่นต้ น ที่โอบาระ เมืองโทโยต้ า ทัศนี ยภาพที่
สามารถชมสีชมพูของชิกซิ ากุระที่บานในฤดูใบไม้ ร่วง ใบไม้ เปลี่ยนสีสแี ดงสด และหมู่แมกไม้ เขียวขจีในบริเวณ
นั้นพร้ อม ๆ กันได้ เป็ นการผสมผสานที่งดงามอย่างแท้ จริง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
หมู่บา้ นชิราคาวา - ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซู จิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้ งซาคาเอะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมู่บา้ นมรดกโลก ชิ ราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่ งนี้ ตั้งอยู่ในหุ บเขาสูงห่ า งไกลความเจริ ญ ทาให้ ยังคงรั กษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho
Style) โดยการสร้ า งหลั งคาเป็ นสามเหลี่ ย มทรงสู งกว่ า 60 องศาคล้ า ยการพนมมื อ และยั งได้ รั บ การขึ้ น
ทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ ล เกียวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้ วยบ่ อนา้
ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของ
ประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม

คา่

ซันมาชิ ซู จิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุ รักษ์บ้านเรื อนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่ า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่
ทอดยาว ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ก็ยังเต็มไปด้ วยร้ านขายของต่างๆ
มากมาย
ย่านซากาเอะ ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองนาโกย่า อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้ าน
อาทิ เสื้อผ้ า เครื่องสาอาง ของแบรนด์เนม สินค้ าแฟชั่นต่างๆ
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
 ทีพ่ กั NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญีป่ นุ่ – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่ าไผ่
สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ & Duty Free
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดคิโยมิซึ วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ท่อนซุงนามาวางเรียงกันและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลก
อีก แห่ งหนึ่ ง น าท่า นนมั สการสิ่งศั กดิ์ สิทธิ์แ ละดื่ ม “น้า ศั ก ดิ์ สิทธิ์สามสาย” ที่เ ชื่ อ ว่ า เมื่ อ ดื่ มแล้ ว จะประสบ
ความสาเร็จสามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ”
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญีป่ นุ่ (Sado) โดยการชงชาตามแบบ
ญี่ปุ่นนั้น มีข้นั ตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้ วนมีพิธี รายละเอียด
ที่บรรจงและสวยงามเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาราชิยาม่า ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชนชั้นสูงสมัยก่อน แม้ เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน แต่อารา
ชิยาม่าก็ยังคงบรรยากาศไม่ต่างจากเดิมเลย โดยเฉพาะเทศกาลแห่ งฤดูซากุระบานและใบไม้ เลี่ยนสี จะเป็ น

คา่

สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่ออีกแห่ งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจะต้ องไม่พลาดมาเยือน นา
ท่านชมธรรมชาติอนั งดงามของเมืองเกียวโตที่อาราชิยาม่า
นังรถไฟสายโรแมนติ
่
ค (Torocco Train) ระหว่างทางท่านจะได้ ชมธรรมชาติอนั แสนงดงามของเมืองเกียวโต
ลัดเลาะแม่นา้ โฮสุเคียว
ชมความสวยงาม ร่ มรื่นของทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นต้ นตลอดข้ างทาง ณ สวนป่ าไผ่(Bamboo Groves) เป็ น
เส้ นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่ าไผ่ สามารถเดินเล่นให้ บรรยากาศที่แปลกและหาได้ ยาก
สะพานโทเกซึ เคียว ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ยังเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยา
มาอีกด้ วย
ย่านชินไซบาชิและดิวตี้ ฟรี ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้ า มีร้านค้ าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้ าอันทันสมัย และ
สินค้ าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ง
ของนครโอซาก้ า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ทุกร้ านจะประดับประดา
ร้ านของตนด้ วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้ เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นที่ระลึกอย่างมาก
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั : SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรื อ เที ยบเท่ า
3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
09:50
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ613

13:50

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
************************************************

ประกาศศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั บริษัท เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระ
ขาด และบริษัทได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิ ดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 🔵กลุ่มสีนา้ เงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate)
-นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้ องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้ องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่ง
สามารถทา VDO call ได้ และแชทได้
2. Cocoa เป็ นระบบแจ้ งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ ผ้ ูติดเชื้อ
3. Questionnaire
แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ ามาญี่ปุ่น กรอกข้ อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้ อย6
ชม.ก่อนเดินทาง)
4. Google maps ลิ้งค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนดของ
รัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)

🔵 เอกสารยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้ งานต้ องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้ าน (ตัวจริง) หรือคัดสาเนา ทร.14 ที่สานักงานเขต พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้ าง (ตัวจริง) (ถ้ ามี) พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ขอ statement ย้ อนหลัง 6 เดือน กับธนาคาร ต้ องมีตราประทับและลายเซ็นต์จากธนาคารเท่านั้น
- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง
(ภาษาอังกฤษ)
นักเรียน นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด
อาชีพอิสระ หนังสือรับรองตนเอง (ภาษาอังกฤษ) เอกสารฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด
เจ้ าของกิจการ เอกสารจดทะเบียนการค้ า เอกสารฉบับจริง และสาเนา 1 ชุด
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้ า เพื่อนาใบรับรองไปใช้ ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดาเนินการให้ )
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้ อมูลการเข้ าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ทางรัฐบาลญี่ปุ่น

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริการทราบว่า : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินได้ การบริการของรถนาเทีย่ ว ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นก
ุ่ าหนดไว้วนั ละ 10 ชัว่ โมง ไม่สามารถขับ
เกินเวลาได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ้นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
(ไม่สามารถระบุทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งได้ สายการบินเป็ นผูก้ าหนด Random Seat)
2. ค่าทิปคนขับรถ
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

4. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
5. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน / ห้อง)
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
8. ค่ากระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุค้ ุมครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 %
12. ค่าประกันสุขภาพ *ประเทศญี่ปุ่นบังคับให้ ผ้ ูท่เี ดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นต้ องวื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกัน
50,000 USD/ท่าน
อัตราไม่นรวม
ี้
1. ค่าทิปไกด์ จานวน 1,200 บาท / ท่าน
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกิน
กว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางที่ชารุดหรือ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่นและดาเนินการยื่น 2,000 บาท
6. ค่าดาเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ต้ องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้ อย 72 ชม.

เงือ่ นไขในการสารองที่นงั ่
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสาเนาหนังสือเดินทางและชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังทาการจอง
(กรณีลูกค้าทาการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 25 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวนทันทีในวันทีจ่ อง
เท่านั้น)
*ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์)
**กรณีทีท่ ่านชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดหรือบางส่วนทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้ แล้ว

(โปรดตรวจสอบพร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง บริษทั ไม่
รับผิดชอบหากกรณี หนังสือเดินทางมีอายุนอ้ ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางได้หรือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองนั้นๆ)

การยกเลิกสาหรับการจอง
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดอัตราการจ่ ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว 2563
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนาเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้ จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจา
ของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ)
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนาเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์
* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าน้ อยกว่า 15 วันก่อนวันนาเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

ทางบริษัท ผู้จัดทาจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ หากเกิดกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ
ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้ า
ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธการเข้ า -ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอ่นื ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้ งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 10 วัน ในกรณีท่ไี ม่สามารถทากรุ๊ปเดินทางได้ ในกรณีน้ ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ ท้งั หมด (ยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ ชาระไว้ กบั ทางสถานทูตแล้ ว กรณี ต้ องใช้ วีซ่า) หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื
ให้ ถ้าต้ องการ
หมายเหตุ กรุณาศึกษาเงื่อนไขทัง้ หมดก่อนการจอง เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินแล้ ว หากมีการประกาศปรับเพิ่มก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม
ตามจริง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน,
จลาจล, การล่าช้ าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนาสิ่งของผิดกฎหมาย
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งเหตุให้ ทราบล่วงหน้ า
5. ทางบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิง่ ของสูญหาย อันเนือ่ งจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง ,การโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุอนั เกิดจากความประมาทของผูเ้ ดินทาง
6. หากท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆทั้งหมด

7. โปรแกรมนี้เป็ นเพียงโปรแกรมที่เป็ นข้ อเสนอ ท่านจะต้ องได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริ ษัทได้
ทาการสารองโรงแรมและห้ องพั กในต่างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ ในระดับใกล้ เคียงกัน หรื ออาจจะ
ปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรม
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทา นอกจากมีเอกสาร
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น
9. ผู้จัดทาทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นรายการเหมาจ่าย
กับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผ้ ูเดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน
ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ
ต่างๆ การหลบหนี เข้ าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี
อื่นๆ
10. ในกรณีทีล่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋ โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อน
ทุก
ครั้ง ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้
12. กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ลงในหนังสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให้
เช็คอิน หรือตารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งตัว๋ เครือ่ งบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเปลี่ยนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตั รโดยสารสามารถเปลี่ยนได้) และบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บการจัดที่น่ังของกรุ๊ป
เป็ นไปโดยสายการบิ น เป็ นผู้ ก าหนด ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ไม่ สามารถเข้ า ไปแทรกแซงได้ ในกรณี ยกเลิ กการเดิน ทางและได้
ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
2. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้ องพักอาจเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผู้สูงอายุท่มี ีโรคประจาตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านทีร่ ่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทอ่ งเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ
ไม่ สามารถรั บผิดชอบในอุบัติเหตุหรื อความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศ
ไทย (โดยไม่จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัท
ฯ ที่รับประกันในกรณีท่ผี ้ ูร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้ านการความคุม
โรคติดต่ อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่ อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้ จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ที่
ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

