WONDERFUL JAPAN
TOHOKU IN AUTUMN
6 Days 3 Nights
ราคาเริ่ มต้น

46,900.-

กำหนดกำรเดินทำง : 26 ก.ย.-01 ต.ค. / 03-08 ตุลำคม 2560

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
- สั มผัสควำมงำมของฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี ณ จุดชมใบไม้ เปลีย่ นสี อนั เลือ่ งชื่อของภูมิภำคโทโฮขุ
- เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ และชมสถำปัตยกรรมประวัติศำสตร์ ศิลป์ ของญี่ปุ่นที่ ศำลเจ้ ำโทโชกุ
- ย้ อนสู่ ยุคเอโดะที่หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ จังหวัดฟุกุชิม่ำ
- ชมควำมงำมของทุ่งดอกโคเคียพุ่มสี แดงที่สวนฮิตำชิ ซีไซด์ พำร์ ค
- สนุกสนำนกับกำรเก็บและชิมแอปเปิ้ ลสดๆอันแสนหอมหวำน
- ช้ อปปิ้ งจุใจกับเอำท์ เลทที่ใหญ่ ที่สุดในภูมิภำคโทโฮขุ Mitsui Outlet Park Sendai Port
- ผ่ อนคลำยกับกำรแช่ ออนเซ็นแท้ สไตล์ ญี่ปุ่นเพือ่ สุ ขภำพ

วันแรก
20.00 น.
22.30 น.
วันที่สอง
06.15 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ – สนำมบินนำริตะ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 2-3 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG640
สนำมบินนำริตะ– เมืองโทชิกิ – สวนดอกไม้ อำชิคำงะ - นิกโก้ – ศำลเจ้ ำโทโชกุ – แช่ ออนเซ็น
เดินทางถึง สนำมบินนำริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย (เวลาที่
ประเทศญี่ ปุ่ นเร็ ว กว่าที่ ป ระเทศไทย 2 ชั่วโมง) น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโทชิ กิ เพื่ อชม สวนดอกไม้ อ ำชิ ค ำงะ
(Ashikaga Flower Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีตน้ ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมทั้งปี ช่วงต้นตุลาคมถึงต้น
พฤศจิกายนเป็ นเวลาแห่งสี ม่วงสดใสของท้องทุ่งดอก Amethyst sage กว่าสามแสนดอก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางไปยังเมือง เมืองนิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่นในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ที่งดงามและแสนสงบ ยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมไว้ ระหว่างทางเชิ ญท่านเพลินตากับทัศนี ยภาพอันงดงาม
ตามธรรมชาติสลับกับวิถีความเป็ นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน นาท่านชม ศำลเจ้ ำโทโชกุ ศาลเจ้าประจาตระกูล
โทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็ นสุ สานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ ” โชกุนผูพ้ ลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอย
คุม้ ครองและปกป้ องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ ลื่อมใส ชมเจดีย ์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคาสอน
บทสวดมนต์ และสิ่ งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็ นโบราณวัตถุล้ าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับ
ซุ ม้ ประตูโยเมมง อันเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ มีความสาคัญในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลป์ ของญี่ปุ่นและยังเป็ นศิลปะชิ้ น
เอกและมีชื่อเสี ยงของประทศญี่ปุ่น
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังจำกนั้นเชิญท่ ำนพักผ่ อนกับกำร “แช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่ งชำวญี่ปุ่นเชื่อว่ ำนำ้ แร่ ธรรมชำตินี้
มีส่วนช่ วยในเรื่องกำรรักษำสุ ขภำพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่ วยให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่
ฟุกชุ ิม่ำ - หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ – ปรำสำทซึรุงะ – Marusei Orchard – สนุกกับกำรเก็บแอปเปิ้ ล
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกชุ ิม่ำ นาท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณโออุชิจูคุ (Ouchijuku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็ นเมือง
สาคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน ในอดี ตเป็ นที่ พกั ระหว่างทางสาหรับการเดิ นทางจากโตเกียวสู่
เมืองเซ็นได ซึ่ งเป็ นโรงเตี๊ยมสาหรับนักเดินทางและเป็ นที่ พกั ม้า หมู่บา้ นโออุชิจูคุได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นเขต
อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่ งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลังในโออุชิจูคุ ได้รับการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็ นร้ านขายของที่ ระลึ ก ร้ านค้าขายสิ น ค้าพื้ นเมื อง ร้ านอาหารและที่ พ ักแบบญี่ ปุ่นเพื่ อดึ งดู ด
นักท่องเที่ยว นาท่านชม ปรำสำทซึ รุงะ หรื อ ปราสาทนกกระเรี ยน สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1384 และได้ถูกทาลาย
ในช่วงสงครามโบชิ นในปี 1868 ตัวปราสาทได้มีการสร้างขึ้นใหม่ เสริ มคอนกรี ตในช่วงปี 1960 และเปลี่ยนจาก
หลังคาสี เทา เป็ นสี แดง ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น สร้างเสร็ จเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั ปราสาทซึ รุงะได้เป็ น

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
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เที่ยง
บ่ ำย

พิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศาสตร์ ของเมืองไอสึ วากามัตสึ รวมทั้งเครื่ องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5
ของปราสาทเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของตัวเมืองที่ถกู โอบล้อมด้วยภูเขารอบด้านและสวน Tsuruga Castle
Park ที่อยูร่ อบปราสาทด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเดิ นทางสู่ Marusei Orchard เพลิ ด เพลิ นไปกับการเลื อกซื้ อ ผลไม้ตามฤดูกาล เพราะฟุ คุ ชิมะถื อเป็ น
อาณาจักรแห่ งผลไม้เลยก็ว่าได้ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ ดีเยี่ยม จึงทาให้ผลไม้ที่ปลูก มีรสชาติ หวานฉ่ า อร่ อยสุ ดๆ
จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนำนกับกำรเก็บแอปเปิ้ ลสดๆจากต้นด้วยตัวของท่านเอง ซึ่ งท่านสามารถนากลับบ้านหรื อ
นาไปรับประทานระหว่างเดินทางได้ พร้อมชิ มรสชาดแอปเปิ้ ลพันธุ์ต่างๆที่ทางสวนเตรี ยมไว้ให้อีกด้วย นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองฟุกชุ ิม่า ให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ งและเลือกหาของอร่ อยทานตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
ฟุกชุ ิม่ำ – มัตสึ ชิมะ – วัดซุ ยกันจิ – เซนได – Mitsui Outlet Park Sendai Port – ปรำสำทอำโอบะ – อิจบิ ังโจ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ มัตสึ ชิมะ (Matsushima) ตั้งอยู่น อกเมื องเซนได จุ ด ที่ มีชื่ อเสี ย งที่ สุ ดคื ออ่ าวมัตสึ ชิ มะ ที่ ติ ด
อันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และขึ้นชื่อเรื่ องการทาฟาร์มหอยนางรมที่มีคุณภาพดี นาท่าน
สู่ วัดซุ ยกันจิ (Zuiganji Temple) เป็ นวัดเซนที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิ ดทอง
และเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม วัดแห่ งนี้ ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึ ชิมะ
ได้เป็ นอย่างดี โดยบริ เวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรี ยงรายด้วยต้นสนซี ดาร์และถ้ าต่างๆที่อดีตเคยเป็ น
สถานที่ทาสมาธิ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิ ร์ฟท่ ำนด้ วยเซ็ตหอยนำงรม ซึ่งเป็ นช่ วงที่ถือว่ ำอร่ อยที่สุด
เดินทางสู่ เซนได (Sendai) เป็ นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไป
ด้วยกาแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ข้ ึนชื่ อว่า City of Trees หรื อ เมืองแห่ งต้นไม้ นาท่านสู่ เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคโทโฮกุ Mitsui Outlet Park Sendai Port ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนา
กว่า 120 ร้านที่พร้อมด้วยซื้ อผ้า กระเป๋ า อุปกรณ์กีฬาชั้นนา พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติที่
จุคนได้ถึง 550 ที่นงั่ ที่ นี่ยงั ถือเป็ นเอ้าท์เลตที่ มีขนาดใหญ่อีกแห่ งหนึ่ งในภูมิภาคโทโฮคุอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ จุดชมวิวปรำสำทเซนได หรื อเรี ยกว่า ปรำสำทอำโอบะ สร้างขึ้นโดยแม่ทพั ผูย้ ิ่งใหญ่ดาเตะมาซามุเนะ
ประมาณ 400 ปี ก่ อน ปราสาทเดิ มถูกไฟไหม้และระเบิ ดในช่ วงสงครามแต่ ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้ นใหม่
ปราสาทแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ ต้ งั ของอนุ สาวรี ยข์ องท่ านมาซามุเนะ สัญลักษณ์ ของเมืองเซนไดและยังเป็ นจุดที่ ท่าน
สามารถชมวิวของตัวเมืองเซนไดได้อีกด้วย จากนั้นเชิ ญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้ งที่
อยูต่ ิดกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสิ นค้าที่
มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้ อเลือกชม หรื อท่านจะเลือกชิ มอาหารขึ้นชื่ อของเขตเซนไดที่มาแล้วพลาดไม่ได้ที่จะ
ได้ลืมลอง คือ เมนูลิ้นวัวย่าง ที่มีให้เลือกหลายร้านรายรอบย่านอิจิบงั โจ
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ค่ำ
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อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
อิบำรำกิ – ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park – โตเกียว – ชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ อิบำรำกิ เมืองที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ท้ งั จากภูเขาและทะเล (ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 3 ชัว่ โมงเศษ) นาท่านสู่ สวนดอกไม้ ฮิตำชิ ซี ไซด์ พำร์ ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้
ขนาดใหญ่ริมทะเล พันธุ์ไม้ที่จดั แสดงจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลให้สีสันความงามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะมีทุ่งดอกโคเคีย (Kochia) เป็ นไม้พุ่มกลมสี เขียวสวยงามในหน้าร้อน พอถึงช่วงฤดูใบไม้
ร่ วงจะเปลี่ยนสี เป็ นสี แดงสดก็ยิ่งทาให้ท้ งั สวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็ นไฮไลท์หลักของสวนแห่ ง
นี้เลยทีเดียว ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ มหำนครโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศญี่ปุ่น นาท่านสู่ ย่ ำนชิ นจูกุ
แหล่งบันเทิ งและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิ สต้า และเป็ น
จุดนัดพบยอดนิ ยมของหนุ่ มสาวชาวญี่ ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้า, รองเท้าแฟชั่น
ทันสมัย, นาฬิ กา, เครื่ องสาอาง, สิ นค้าแบรนด์เนมทั้งใหม่และมือสอง นอกจากนี้ ที่นี่สามารถเดิ นเที่ ยวในยาม
ราตรี ได้ดว้ ย เนื่ องจากมีร้านต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหารหลากหลาย ร้านคาราโอเกะ เครื่ องเล่นปาจิงโกะที่เป็ น
ที่นิยมมากสาหรับคนญี่ปุ่น ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อกันอย่างจุใจ
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพือ่ ไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำของท่ ำน
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดิ นทางสู่ สนำมบินฮำเนดะ เพื่ อตรวจเช็คเอกสารการเดิ นทางและสัมภาระเตรี ยมตัว
เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
สนำมบินฮำเนดะ – กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************************

ข้ อควรทรำบ :
 สาหรั บท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิ น, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณ าสอบถามเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตรำค่ำบริกำร
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ ำน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

26 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560
03-08 ตุลำคม 2560

46,900.46,900.-

46,900.46,900.-

44,900.44,900.-

42,900.42,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ
7,500.7,500.-

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 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (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
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ ำทิปพนักงำนขับรถและค่ ำทิปไกด์ 2,500 เยนต่ อท่ ำนตลอดทริป
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย

หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตามจริ 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 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
กำรยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดิ นทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษ ทั ฯ ขอคิ ด ค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม คื อค่ าวีซ่ า และค่ าเปลี่ ยนชื่ อตั๋วเครื่ องบิ นเท่ านั้น ทั้งนี้ ต ้องไม่อ ยู่ใน
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
 หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายของตัว๋ ที่เกิดขึ้นจริ ง
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้อ งพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตี ยงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน
ที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ ำและสั มภำระเดินทำง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ท้องเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญ าตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

