WONDERFUL JAPAN
TAKAYAMA - JAPAN ALPS - TOKYO
6 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่มต้ น

49,900.บาท/ท่ าน

กำหนดเดินทำง : 10-15 / 25-30 พฤษภำคม 2560

ไฮไลท์
- ชมควำมงำมของ กำแพงหิมะและเขือ่ นคุโรเบะ ณ เส้ นทำงสำยอัลไพน์
- เยือนหมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ ทีไ่ ด้ รับกำรยกย่ องจำกองค์ กำรยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
- รื่นรมย์ กบั บรรยำกำศย้ อนยุคทีท่ ำคำยำม่ ำ ย่ ำนเมืองเก่ำซันมำชิซูจิ หรือ ลิตเติล้ เอโดะ
- ชมควำมงำมของทุ่งดอกพิงค์ มอส ทีม่ ฟี ูจิเป็ นฉำกหลังงดงำมดุจพรมผืนยักษ์ บำนสะพรั่งต้ อนรับฤดูร้อน
- ขอพรเจ้ ำแม่ กวนอิม วัดอำซำกุสะ เพือ่ ควำมสิ ริมงคล พร้ อมถ่ ำยรู ปกับโคมไฟขนำดยักษ์
- ช้ อปปิ้ งจุใจกับแหล่งอัพเดทเทรนด์ แฟชั่นของชำวญี่ปุ่นที่ ย่ำนชินจูกุ
- ผ่ อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็น เพือ่ สุ ขภำพและบรรเทำควำมเหนื่อยล้ำ
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วันแรก ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 2-3 เคำน์ เตอร์ D
สำยกำรบิน ไทย แอร์ เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง กรุ งเทพฯ – นำโกย่ ำ – ทำคำยำม่ ำ – ถนนซันมำชิ ซู จิ – หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ
00.05 น. ออกเดินทางสู่ นำโกย่ ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TG644
08.00 น.
เดินทางถึง สนำมบินเซ็นแทร์ นำโงย่ ำ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้ว (เวลาที่ ญี่ ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณ าปรั บนาฬิ กาของท่ านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่ น เพื่ อความ
สะดวกในการนัดหมาย) นาท่ านเดิ นทางสู่ ทำคำยำม่ ำ เมืองเล็กๆที่ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และ
อารยธรรมโบราณที่ ยงั คงหลงเหลื ออยู่ จากนั้น น าท่ านสู่ ถนนซั น มำชิ ซู จิ หรื อ Little Kyoto ซึ่ งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อนและร้านค้าที่ ยงั คงอนุ รักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะเอาไว้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ ระลึก
พื้นเมืองที่เป็ นงานทามือ เช่น ร้านผลิตและจาหน่ายเหล้าสาเก ร้านทามิโสะ ร้านของขายพื้นเมืองที่มีขายเฉพาะที่นี่
เช่น ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ หรื อ ตุ๊กตาทารกลิงไม่มีหน้าซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของทาคายาม่า และเป็ นสิ นค้ายอดนิยม
ที่ แฝงไปด้วยความเชื่ อเกี่ ยวกับโชคลางของชาวญี่ ปุ่นอีกด้วย เชิ ญท่านเดิ นเล่นชิ ล ชิ ลเก็บเกี่ ยวบรรยากาศอันน่ า
ประทับใจกันตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ ำย
นาท่ านเดิ นทางสู่ หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ ที่ ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดย
ลักษณะบ้านเรื อนของที่นี่ถูกสร้างเป็ นแบบสไตล์กสั โซ-สึ คุริ ซึ่ งเป็ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม บ้านแต่ละหลังจะมุง
ด้วยฟางข้าว สร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ร่วมมือกันในชุมชน และโครงสร้างของบ้านจะสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั
เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็ นอย่างดี เชิญท่าน
สัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั TOYAMA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันที่สำม โทยำมะ – เส้ นทำงอัลไพน์ เจแปนแอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – มัตสึ โมโต้
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ อย่างใกล้ชิดใน เส้ นทำงสำยอัลไพน์ ทำเทยำม่ ำ -คุโรเบะ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ
ญี่ ปุ่ น ซึ่ งจะเปิ ดให้ ข้ ึ นชมปี ละครั้ ง น าท่ า นชมความ
อลังการของ SNOW WALL หรื อ ก ำแพงหิ ม ะ ขนาด
มหึ มา ที่ มีความสู งกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดิ นทางนา
ท่านนั่ง Tateyama CableCar สู่ สถำนีบิโจไดระ จากนั้น
นัง่ Highland Bus สู่ สถำนีมุโรโดะ จากจุดนี้ เชิ ญท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับ บรรยากาศที่ ลอ้ มรอบไปด้วย
ยอดเขาหลายลู ก รวมทั้งยอดเขาทาเทยาม่ า ที่ ส วยงาม
ด้วยความสู ง 3,015 เมตร สู งเป็ นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อด้วยการนัง่ Tunnel Trolley Bus รถที่ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้ าซึ่ งวิง่ ลอดอุโมงค์ที่มีความ
ยาว 3.6 กิ โลเมตร เพื่อเดิ นทางสู่ สถำนีไดคันโบ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อนั สวยงามของ
เทือกเขาแอลป์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (บริกำรอำหำรแบบเบนโตะ)
นาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ าสู่ สถำนีคุโรเบไดระ จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระ
ไปยัง สถำนีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ งเป็ นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จน
สุ ดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่
ใหญ่มหึ มาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพ
ของวงล้อมเขาหิ มะ ซึ่ งในการสร้างเขื่อนนี้ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี จากนั้นนาท่านนัง่
Tunnel Trolley Bus สู่ สถำนีโอกิซำว่ ำ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึ โมโต้ เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญหลายๆที่ กับ ทิวทัศน์ธรรมชาติอนั งดงามเข้าด้วยกัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
ปรำสำทมัตสึ โมโต้ – ทุ่งดอกพิง้ ค์ มอส – ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5 ) – แช่ ออนเซ็น
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม ปรำสำทมัตสึ โมโต้ หรื อ ปรำสำทอีกำดำ ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 และเป็ นปราสาท
ติด อันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็น ตัวปราสาทสี ดาตัดกับฉากหลังที่
เป็ นเทือกเขาเจแปนแอลป์ ช่างเป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงาม ตระการตา พร้อมเต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ และความงาม
ของตัวปราสาท
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสัมผัสความงดงามละลานตาของพรมสี ชมพูขนาดใหญ่ของ เทศกำลดอกชิ บะซำกุระ (Fuji Shibazakura
Festival) หรื อ ทุ่งดอกพิง้ ค์ มอส ลักษณะดอกมี 5 กลีบคล้ายๆดอกซากุระ จัดขึ้นในช่ วงเดื อนเมษายนถึงต้นเดือน
มิ ถุนายนของทุ กปี (วันเดิ นทาง 25-30 พฤษภาคม หากไม่มีดอกพิ้งค์มอสจะนาท่ านชม หมู่บ้ำนโอชิ โนะฮัคไค
แทน) ชิ บะซากุระจะมีอยูห่ ลายสายพันธุ์ ซึ่ งแต่ละสายพันธุ์จะมีรูปร่ างและสี สนั ที่แตกต่างกัน เมื่อนามาจัดแต่งเป็ น
สวนชิบะซากุระขนาดใหญ่ จะเห็นเป็ นทุ่งดอกไม้สีแดง สี ชมพู สี ม่วง และสี ขาวสลับกันไปอย่างงดงาม และถ้าใน
วันที่ อากาศแจ่มใส อาจจะได้เห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแข่งกับเจ้าชิ บะซากุระอีกด้วย ให้ท่านได้เก็บภาพ
ประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสี ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้
และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่ งหนึ่ ง ที่มีความสู งประมาณ 3,776 เมตร มีหิมะปกคลุมบน
ยอดเขาตลอดทั้งปี นาท่ านขึ้ นสัมผัส มนต์เสน่ ห์และกลิ่ นอายอย่างใกล้ชิ ดที่ "สถำนี ที่ 5" บนระดับความสู งที่
2,500 เมตร (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงดงามของ ภูเขาไฟแห่ งนี้ พร้อมทั้งเลือกชม
และซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองและขนมอร่ อยมากมาย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั JIRAGON NO FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
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วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

หลังอำหำรเชิญท่ ำนพักผ่ อนกับกำร “แช่ น้ำแร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ ำนำ้ แร่ ธรรมชำตินมี้ ี
ส่ วนช่ วยเรื่องกำรรักษำสุ ขภำพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่ วยให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่
โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศญี่ปุ่น นาท่านสู่ วัดอำซำกุสะ วัดเก่าแก่
ที่ สุ ด ในโตเกี ยว เชิ ญท่ านขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิ ม” ที่ เป็ นทองสัมฤทธิ์ มี ข นาดเล็กเพี ยง 5.5 เซนติ เมตร
พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชม
และเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ หรื อจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ชมและซื้ อสิ นค้าของ
ฝากของที่ระลึก ที่เป็ นสิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ ม,
หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์ญี่ปุ่นกันตามอัธยาศัยนอกจากนั้นท่านยังสามารถ
ถ่ายรู ปโดยมี “โตเกียวสกายทรี ” เป็ นฉากหลังได้จากวัดนี้ดว้ ย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ ำนชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่า
บรรดาแฟชัน่ นิสต้า และเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้ามากมาย
อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชัน่ ทันสมัย, นาฬิกา, เครื่ องสาอาง, สิ นค้าแบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง หรื อจะเป็ นร้าน
ขายของเล่นผูใ้ หญ่, ร้าน 100 เยน รวมทั้งของกิน,ของใช้และของฝาก ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อกันอย่างจุใจ
***อิสระอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัยเพือ่ ให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำอย่ ำงเต็มที่
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพื่อทาการเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG661
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรทรำบ :
สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำกำรออกตัว๋
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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อัตรำค่ำบริกำร/ท่ ำน
เด็ก อำยุ 2-12 ปี

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

10 – 15 พฤษภำคม 2560

51,900

51,900

49,900

47,900

8,000

25 – 30 พฤษภำคม 2560

49,900

49,900

47,900

45,900

8,000

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เตียง
ไม่ มเี ตียง

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน Standard Twin) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและค่ ำทิปไกด์ มำตรฐำนญี่ปุ่นวันละ 500 เยน x 5 วัน = 2,500 เยน/ท่ ำน/ทริป
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา

หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน

กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงิ นค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงิ นค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงิ นค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง
อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
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 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่
ต้องการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากเป็ นประเทศที่อยูใ่ นแถบอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง ไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 นิ้ว
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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