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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั ้น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์ เ ตอร์ สายการบิ น ไทยแอร์ เวย์ (TG) พบเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรั บและ
อานวยความสะดวก

นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง-ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา
00.05 น.

07.30 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบิน
ที่ TG644 (00:05-07:30) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริ การอาหารและ
เครื ่องดืม่ บนเครื ่อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกยา (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่ได้ รับ
การขึน้ ทะเบียนให้ เป็ นสมบัติของชาติแห่งนี ้ มีทงั ้ สถาปั ตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ ที่
สะท้ อนถึงความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองนาโกย่าได้ เป็ นอย่างดี ให้ ท่านได้ อิสระถ่ายรู ป
ด้ านหน้ าปราสาทได้ ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้ า)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman) เมืองแห่งสายน ้า มนต์เสน่ห์แห่งกิฟุ
เมืองเก่าที่ขึ ้นชื่อในเรื่ องของธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางวิวทิวเขาตรงหน้ าที่รายล้ อมไปด้ วยลาธาร
ใสสะอาดให้ ท่านเดินเที่ยวเพลินๆ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จากนันน
้ า
ท่านชมด้ านหน้ าปราสาทกุโจฮาจิมัง (Hachiman Castle) ที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่ในปี พ.ศ. 1933 ถึงจะ

ไม่ได้ คงสภาพเดิมในสมัยสงครามไว้ ที่นี่ยังถื อว่าเป็ นปราสาทไม้ สร้ างใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ ปุ่น
ทิวทัศน์แม่น ้าและภูเขาบริเวณปราสาทมีความสวยงามมาก
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) ชมหมู่บ้านที่เข้ ากับธรรมชาติที่ยงั คงไว้ ซงึ่
ภูมิปัญญาชาวบ้ านจากรุ่นสู่รุ่น ในเขตจังหวัดกิ ฟุ ที่สงู ที่สดุ ของภูเขาฮากุ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ได้ รับ
การขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก จากองค์การ UNESO เมื่อปี 1995 ความโดดเด่นของชิราคาวาโกะ
คือ ลักษณะหลังคาบ้ านที่ลาดเอียงทามุม 60 องศา ยาวลงมา ตัวบ้ านมีความยาว 18 เมตร กว้ าง 10
เมตร ลักษณะคล้ ายคนพนมมือสวดขอพร โครงสร้ างใช้ วสั ดุตามธรรมชาติที่หาได้ จากในท้ องถิ่นโดย
ไม่มีการใช้ ตะปูแม้ แต่ตวั เดียว ตัวบ้ านจะมีประมาณ 3-4 ชัน้ โดยชาวญี่ปนเรี
ุ่ ยกการสร้ างบ้ านแบบนี ้
ว่า กัสโชสึครุ ิ หรื อ Gassho-zukuri เป็ นบ้ านของชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองทาคายามา (Takayama) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีบ้านเรื อนแบบญี่ ปนุ่
สมัยโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนที่ญี่ปนจะรวมเป็
ุ่
นหนึง่ ได้ แบ่งออกเป็ นประเทศต่างๆ มากมาย
และพื ้นที่ในแถบนี ้ก็คือประเทศฮิดะ (Hida) ทาให้ ยงั มีการใช้ ชื่อ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บ้าง เช่น การ
เรี ยกชื่อเมืองว่า ฮิดะทาคายามา นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนญี่ ปนหรื
ุ่ อต่างชาติมักจะมาเดินเที่ยวที่
ถนนซันมาจิ (Sanmachi Street) ซึง่ มีบ้านเรื อนเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ยคุ เอโดะ หรื อไม่ก็มาชมงานเทศกาลทา
คายามามัตสึริอนั แสนตระการตาซึง่ จัดขึ ้นทุกปี ในเดือนเมษายนและตุลาคม
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
พักที่ Hida Takayama Onsen Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าจากการเดิ นทาง ด้วยการอาบน้าออนเซ็นแบบญี ่ปนในที
ุ่
พ่ กั
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ทาคายามา-ตลาดเช้ า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินชมตลาดเช้ า ทาคายามา (Takayama Market) ภาษาญี่ ปุ่นนัน้ เรี ยกว่า Takayama
Asaichi เป็ นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่ มมาตังแต่
้ สมัยเอโดะ หรื อเมื่อประมาณ 200 ปี ก่อน โดยเป็ นที่สาหรับ
ขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปั จจุบนั นันมี
้ สินค้ าขายหลากหลายทังอาหารสด
้
อาหารพร้ อม
ทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็ นของพื ้นเมืองจาหน่ายอีกด้ วย ตลาดเช้ าที่เมืองทาคายามาเป็ น

ตลาดเก่าแก่ มีมาตังแต่
้ เมื่อหลายร้ อยปี ก่อน และเป็ นหนึง่ ในตลาดเช้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของญี่ปนุ่
นาท่านชมวัดโอสึแคนนอน (Otsu Kanon) แหล่งรวบรวมตาราโบราณทางพุทธศาสนาของญี่ ปนุ่
และจีนมากกว่า 15,000 เล่ม รูปปั น้ ไม้ เจ้ าแม่กวนอิมเทพีแห่งความเมตตา เป็ นวัดพุทธยอดนิยมใน
เมืองนาโกยา เดิมสร้ างขึ ้นในสมัยคามาคุระ (ค.ศ.1192-1333) ในจังหวัดกิฟุ การก่อสร้ างได้ รับการ
สนับสนุนจากจักรพรรดิ Go-Daigo และจากนันถู
้ กย้ ายมายังสถานที่ปัจจุบนั เนื่องจากน ้าท่วมซ ้าซาก
โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาสุ ในปี 1612 ระหว่างทางเดินไปวัด เราจะผ่านถนนช้ อปปิ ง้ เรี ยกว่า Osu
Shopping Arcade เครื อข่ายถนนช้ อปปิ ง้ ที่เก่า แก่ แต่มีเสน่ห์เต็มไปด้ วยร้ านค้ าและร้ านอาหารกว่า

400 ร้ าน บางครัง้ ที่นี่ก็ถกู เปรี ยบเทียบกับย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเนื่องจากมีร้านค้ ามากมายที่
เกี่ยวกับด้ านเครื่ องใช้ ไฟฟ้า คอสเพลย์ อนิเมะ เจป๊ อป และสินค้ าไอดอล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ (Nabana Nosato) ภายในเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ
อลังการงานดอกไม้ โดยเป็ นสวนขนาดใหญ่ที่มีพื ้นที่มากถึง 300,000 ตารางเมตร ไม่วา่ จะมาฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ ผลิ หรื อฤดูไหนๆก็จะได้ พบกับความงดงามของดอกไม้ นานาพันธ์มากกว่า 40 สายพันธ์ มี
ทัง้ ซากุระ ทิวลิ ป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยี ย และอื่ นๆอี กมาย ที่ พ ากันผลิดอกชูช่อ ต้ อ นรั บ
นักท่องเที่ยว เรื อนกระจกต้ องตาวาวไปกับโซน Begonia Garden เรื อนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ

เย็น

9,000 ตารางเมตร ที่ ถูก ยกให้ เ ป็ น เรื อ นกระจกที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของญี่ ปุ่ นได้ น าดอกไม้ แ ละต้ น ไม้
หลากหลายสายพันธ์จากทัว่ ทุกมุมโลกมาจัดแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบต้ องมาเพราะเค้ ามี
ส่วนที่แบ่งให้ เป็ นโซนเฉพาะสวนกุหลาบให้ ไ ด้ ดื่ม ด่าฟิ นกันไปยาวๆ ฤดูหนาว (ช่วงประดับไฟ):
กลางเดือนตุลาคม - ต้ นเดือนพฤษภาคม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูปิ้งย่ าง BBQ Buffet)
พักที่ Miyako Hotel Yokkaichi หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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เกียวโต-นั่งรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ-สวนป่ าไผ่ -พิธีชงชา-โอซาก้ า-ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็ นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของญี่ ปนที
ุ่ ่เรี ยกว่า 'คัน
ไซ' ก่อนที่จะมีการย้ ายเมืองหลวงไปที่โตเกียว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงในปั จจุบนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็ น
เมืองหลวงของญี่ ปนมาก่
ุ่
อน เมืองเกียวโตเคยรุ่ งเรื องในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้ วยพื ้น
หลังทางประวัติศาสตร์ เช่นนี ้ จึงส่งผลให้ เกี ยวโตมีวัด ศาลเจ้ า สถาปั ตยกรรมทางประวัติศาสตร์
ศิลปะและหัตถกรรมพื ้นบ้ านอันมีเอกลักษณ์ เกิดและพัฒนาขึ ้นเป็ นจานวนมาก จนได้ กลายมาเป็ น
วัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียวโตที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวดังที่เราเห็นอยูท่ กุ วันนี ้

จากนันน
้ าท่านนั่งรถไฟโทร็อกโกะ (Torokko Train) สายหุบเขาคุโรเบ เป็ นรถไฟที่ตลอดเส้ นทาง
สามารถชมธรรมชาติได้ อย่างใกล้ ชิด จุดแรกหลังออกจากสถานีมาคือ สะพานชินยามาบิโกะ หรื อที่
เรี ยกกันว่า สะพานแดง ซึง่ ถูกโอบล้ อมไปด้ วยธรรมชาติที่เหมืลดุ ออกมาจากเทพนิยาย ถือว่าเป็ นจุด
ไฮไลท์ที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดี

พาทุกท่านเดินทางสู่สวนป่ าไผ่ อาราชิยามา (Bamboo Groves) ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต
นันนั
้ บเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดงั มากๆของที่นี่ ด้ วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่ น และความ
งามอันเป็ นเอกลักษณ์ของแนวต้ นไผ่จานวนมากตลอดสองข้ างทางจะเป็ นหนึ่งในความประทับใจที่
คุณได้ จากเมืองนี ้

นาทุกท่านสัมผัสวัฒนธรรมการชงชาแบบญี่ปุ่น ที่เรี ยกว่า ซะโด (Sadou) หรื อ ชะโด (Chadou)
คือ วิถีแห่งชาของชาวญี่ปนที
ุ่ ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็ นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า หยัง่ รากลึกลงใน

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี่ ปุ่นมาตังแต่
้ อดีตจนถึง ปั จจุบนั และเลือกซือ้ สินค้ าโอท็ อป
ราคาย่อมเยาว์ ที่ร้านค้ าปลอดภาษีดวิ ตี ้ฟรี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู บุพเฟ่ ต์ )

เย็น
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นาท่านเดินทางเข้ าสูใ่ จกลางเมืองโอซาก้ า (Osaka) เป็ นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2
และมีประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็ นนครโดย
ข้ อบัญญัตริ ัฐบาลญี่ปนุ่ นครตังอยู
้ ท่ ี่ปากแม่น ้าโยโดะ อ่าวโอซากะ และทะเลเซโตะ
นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ย่ านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) แหล่งช้ อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อของโอซาก้ าซึ่งเป็ นที่ ตงั ้
ของร้ านค้ า ทุก ประเภทไม่ว่ า จะเป็ น แฟชั่น มอลล์ อ ย่า ง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi
Parco ร้ านค้ าแบรนด์สดุ หรูตงแต่
ั ้ แบรนด์แฟชัน่ มาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier
และ Bulgari ร้ านจาหน่ายนาฬิกาสุดหรู อย่าง Rolex และ Franck Muller และร้ านค้ าแบรนด์กีฬา
อย่า ง Adidas ให้ ท่า นได้ จับ จ่า ยใช้ สอย สิ น ค้ า มากมาย บนถนนคนเดิน ชิ น ไซบาชิ ที่ มี ทัง้ ร้ าน
เครื่ องสาอาง สินค้ ามือสอง แบรนด์เนม ขนม ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Nanba Oriental Osaka หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

โอซาก้ า-สนามบินคันไซ-กรุ งเทพ(สุวรรณภูมิ)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้ า เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ

ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้ า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623
(11.00-15.45) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 6.45 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ บน
เครื ่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


11.00 น.

15.45 น.

กาหนดการเดินทาง
พุธ-อาทิตย์

15-19 กุมภาพันธ์ 66

ผู้ใหญ่
59,999.-

ราคา
เด็ก
59,999.-

พักเดี่ยว
14,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

โปรดอ่ านก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
สาคัญมาก !! กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขแนบท้ ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ ตัวท่ านเอง หากท่าน
ได้ ชาระเงินแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้ วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์ สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรื องดไปบางรายการได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้อ งแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
หรื อเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ ฟ้องร้ องใดๆ อันเนื่องมาจากได้ รับทราบเงื่อนไขก่ อนการเดินทางแล้ ว **
เนื่องจากเป็ นการจองทัวร์ ล่วงหน้ า ณ วันเดินทางจริ ง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไฟล์ทบินล่าช้ าหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรื อต่างประเทศก่อนหรื อหลังจากการเดินทาง โปรด
สารองเวลาในการจองตั๋วเครื่ องบินไว้ อย่างต่ า 4-5 ชั่วโมง ทัง้ นี เ้ พื่ อประโยชน์ ข องตัวท่านเอง ทางบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในส่วนของตัว๋ เครื่ องบินที่ไม่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี ้เป็ นราคาทัวร์ ตงแต่
ั ้ 10 ท่านขึ ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของห้ องพักขึ ้นอยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ ณะ
ค่ารถโค้ ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งที่ระบุตามรายการ

6.

7.
8.
9.

ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาทไม่ค้ ุมครอง โรคประจาตัวหรื อโรคร้ ายแรงที่แพทย์ วินิจ ฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอี ย ดอื่ นๆ
เป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรื อต้ องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
น ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง, แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ สาหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ รับการงดเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าโทรศัพท์, ค่า
ซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆ
้ กาหนดหรื อสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าทิปคนขับรถในญี่ปนุ่ 500 เยน / ท่ าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยู่กบั ความพึง่ พอใจของท่าน

การจองและการชาระ
ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้ า
บัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
2.
ส่วนที่เหลือชาระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
1) หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
2) หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
3) เมื่อท่านชาระเงิน แล้ ว ไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯ ถื อว่าท่านได้ ยอมรั บเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
3.
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้ า เพื่อทาการสารองที่นงั่ ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
1.

4.

5.

หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้ ง เจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม่
รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว
หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี
ความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เงื่อนไขการออกเดินทาง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างลูกค้ าและ
บริษัท
1.
ในแต่ล ะเส้ นทางจะมี การกาหนดผู้เดินทางขัน้ ต่าของการออกเดิน ทาง โดยในทัวร์ นีก้ าหนดให้ มี ผ้ ู
เดินทาง ขัน้ ต่า 10 ท่ าน หากมีผ้ เู ดินทางไม่ถึงที่กาหนด บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรื อ
เลื่อนการเดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิ ได้ แจ้ งทางให้ ทาง
เราทราบล่วงหน้ าก่อนทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น ดังนัน้ กรุ ณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรื อต่างประเทศทุกครัง้
2.
หากกรุ๊ ปคอมเฟิ ร์ มแล้ ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิ ร์ มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทาให้ กรุ๊ ปมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรื ออาจทาให้ กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น หากยกเลิกจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง
3.
การชาระเงิน หมายถึง ท่านได้ ยอมรับข้ อเสนอและยืนยันจานวนตามที่ท่านได้ จองเข้ ามา หากท่านชาระ
เงิ น เข้ า มาแล้ ว จะไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงจ านวนผู้ เดิ น ทางได้ และหากมี ค วามจ าเป็ นจะต้ อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ ทางบริ ษัทฯ คิดค่าใช้ จ่ายที่ทางบริ ษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้ อยที่สดุ เท่าจานวนเงินมัดจา ทังนี
้ ้ทังนั
้ นให้
้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรั บเงินค่ าบริการ
1.
2.

ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย (ในกรณีวนั เดินทางตรงกับเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่น
สงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน) หรื อ หักค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริง (ถ้ ามี)
ยกเลิก ก่ อนการเดินทาง 30 วั น คื นเงิน 100% ของค่ า ทัว ร์ ที่จ่ า ยมาแล้ ว หรื อ หักค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่ามัดจาโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ ามี)

3.
4.
5.

6.

7.

ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่ าทัวร์ ที่จ่ายมาแล้ ว และหักค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่ามัดจาโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ ามี)
ยกเลิกก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระแล้ วทังหมด
้
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัททัวร์ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและ
คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิ
้ น้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้ า
เมือง นโยบายห้ ามเข้ าออกประเทศ ฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 21
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ทังหมดทั
้
งนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับช่วงพีเรี ยดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็ นสาคัญด้ วย กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณี ต้องการเปลี่ ยนแปลงพีเ รี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ จริ ง ส าหรั บการดาเนินการจองครั ง้ แรก ตามจ านวนครั ง้ ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ การ
ล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้ าได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปั ญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ,
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าได้
ทังนี
้ ้ทางบริษทั จะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ขอสงวนสิทธิ์ การเก็ บค่านา้ มันและภาษี ส นามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมี การปรั บขึน้ ก่ อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องมาจากสาเหตุตา่ งๆ
ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริ ษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริ ษั ทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะไม่รับผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสี ยหายกรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ าเมื อ งไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังใน
้

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

กรณีที่ทา่ นจะใช้ หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อ เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
ในกรณีที่พาสสปอร์ ตของท่านชารุ ด หรื อมีตราปั ม้ ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้ งว่าไม่สามารถใช้ เดินทางได้ หรื อเกิดจากเอกสารปลอม หรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริ ษัทได้ มีการชาระค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางทังหมดไปเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
กรณีที่ทางลูกค้ าใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ซึง่
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้ าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริ การนันๆ
้ เนื่องจากค่าใช้ จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ ว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นั่งวิลแชร์ หรื อบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้ อสรุ ป
ร่วมกันเป็ นรายกรณี
ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ไ ด้ ใช้
บริการบางรายการหรื อยกเลิกไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ น
สาคัญ
ห้ ามนาเข้ ากัญชา กัญชง หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีสว่ นประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้

ตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ อง
1.
2.

3.

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป หากต้ องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บ
ทางบริษทั ฯ ได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่
จะด้ วยสาเหตุใดทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยแล้ วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริ ษัทฯได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผู้
เดินทางต้ องเป็ น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้ จะขึ ้นอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้ั น ๆ เป็ นผู้กาหนด

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ ปข้ อกาหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนดซึง่ ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ วา่ ท่านจะได้ ที่นงั่ ตามที่ทา่ นต้ องการได้
กรณีทา่ นที่จะออกตัว๋ บินภายในประเทศหรื อกรณีท่านออกตัว๋ เองกรุณาแจ้ งบริ ษทั เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นันสามารถ
้
ออกเดินทางได้ แน่นอน มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
ที่นงั่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรี เควสให้ ได้ จะขึ ้นกับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ท่านที่ใช้ ไมล์หรื อแต้ มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตัวท่านเอง
น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ ้นเครื่ องสายการบินเป็ นผู้กาหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่า
กาหนดท่าน จะต้ องเป็ นผู้เสียค่าปรับนันเอง
้
ทางบริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผู้โดยสาร
กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิลแชร์ กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้ าได้

โรงแรมที่พัก
1.

2.

3.
4.

5.

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครัง้ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เ คียงกัน ซึ่ง อาจจะปรั บเปลี่ ยนตามที่ ร ะบุใ น
โปรแกรม
การจัดการห้ องพัก เป็ นสิทธิ ของโรงแรมในการจัดการห้ องให้ กับกรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อม
ให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพักขึ ้นอยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลง
แล้ ว
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้ องพั กของแต่ล ะโรงแรมแตกต่างกั น อาจท าให้ ห้ องพัก แบบห้ องเดี่ ย ว
(Single) และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภท
จะไม่ตดิ กันหรื ออยู่คนละชัน้
กรณีต้องการห้ องพักแบบ 3 ท่านต่อห้ อง หรื อ ห้ องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ใ นการจัดห้ องให้ เ ป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คื อ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้ จา่ ย ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม

6.

7.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้ องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครั ง้ ต้ องจองโรงแรมข้ ามปี ) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิด
ความเหมาะสม
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรื อบางครั ง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ ชไม่สามารถเข้ าถึงได้ ท่านจะต้ องนา
สัมภาระของท่านเข้ าห้ องพักด้ วยตัวท่านเอง

สาหรั บผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตไทย (Thai Passport) ไม่ ต้องขอวีซ่า
ประเทศญี่ปนุ่ อนุญาตให้ อยู่ได้ สงู สุด 15 วัน

** เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯ แล้ ว **
** จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทัง้ หมดนี ้ **

