เปิดโลกใบใหญ่สู
่ป
สประเทศญี
ู ระเทศญี่ปุ่นกับเส้นทางเที่ยวสุดคุ้ม

..เลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน
..สุดพิเศษ..ทาน “ขาปูยักษ์” แบบเต็มอิ่ม..เสิร์ฟไม่อั้น
..อาบนํ้าแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”
*** พร้อมนําท่านช้อปปิ้ งพรีเมีย่ ม เอ้าท์เลทแห่งใหม่ SHISUI PREMIUM OUTLET
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมชื่อดัง แห่งใหม่ใกล้กบั สนามบินนาริตะ***

กําหนดการเดินทาง
06-11 // 11-16 // 20-25 มิถนุ ายน 57
10-15 // 24-29 กรกฎาคม 57
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1/ วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

กรุงเทพฯ – โอซาก้า
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการ
บิ นไทย (TG) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

2/ วันที่สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต - วัดคิ โยมิ สึ – คิ นคาคุจิ - นาโกย่า
07.00 น.
เดินทางถึง นครโอซาก้า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว แล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) (ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่าย
เพิม่ ท่านละ 600 เยน) ซึง่ เป็นปราสาททีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดของญีป่ นุ่ ซึง่ สร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเด
โยชิ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัว
ปราสาทแบ่งเป็ น 5 ชัน้ โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม
ปจั จุบนั ภายในปราสาทใช้เป็ นสถานทีเ่ ก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ นําท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอัน
ยิง่ ใหญ่ของประเทศญีป่ นุ่ นําท่านสู่ วัดคิ โยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส ซึง่ ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นยอดเขาฮิ
งาชิยาม่า ชมความยิง่ ใหญ่ของวิหารไม้ทส่ี ร้างด้วยฝีมอื มนุษย์ ปราศจากเครือ่ งทุ่นแรงโดยไม่ใช้
ตะปูสกั ตัวน่าอัศจรรย์ยงิ่ เชิญท่านสักการะพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร และดื่มนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์เพื่อ
ขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รบั การประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญ
ท่านช้อปปิ้งบนถนนกานํ้าชา พบกับร้านค้าญีป่ นุ่ ขนานแท้ ขายของทีร่ ะลึก เลือกซือ้ สินค้าแบบ
พืน้ บ้าน อาทิ เครือ่ งเซรามิค ตุ๊กตาญีป่ นุ่ ขนมโมจิ พัดญีป่ นุ่ รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นําท่านชม ศาลาทอง คิ นคาคุจิ หรือมีอกี ชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” สร้างขึน้ ในปี พ.ศ.1940
เป็ นสมบัตขิ องข้าราชสํานักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน
อะชิกะงะ โยชิมซิ ึ
และลูกชายของเขา โยชิมซิ ึ ได้ยกให้เป็ นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทําลายลงเรือ่ ยๆ ทัง้ จาก
ธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปจั จุบนั ศาลาทองแห่งนี้มคี วาม
งดงามมาก แสดงให้เห็นได้สกั การะเพื่อความเป็นสิรมิ งคลกับตัวท่าน และมีเครือ่ งลางของขลัง
ของทีร่ ะลึกทีใ่ ห้ท่านได้ซอ้ื เป็ นของฝากได้อกี ด้วย จากนัน้ นําท่านเดิ นทางสู่เมืองนาโกย่า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่
ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
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3/ วันที่สาม รถไฟหัวกระสุน “ชิ นคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ – ล่องเรือ
โจรสลัดในทะเลสาบอาชิ –ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอนั ทันสมัยของญีป่ นุ่ ด้วยการนัง่ รถไฟหัวกระสุน “ชิ นคันเซ็น ”
(1สถานี ) ทีม่ คี วามเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนําท่านเดินทางสูผ่าน ทะเลสาบฮามานา
เป็ นจุดแวะพักทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสําหรับนักท่องเทีย่ ว นําท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ แล้วนํา
ท่านลงสู่สถานีท่าเรือ ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ ซึง่ เกิดจากการก่อตัวของลาวาจาก
ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีต่ งั ้ ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพืน้ นํ้าในทะเลสาบ (ขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
แล้วนําท่าน ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อนํ้าแร่กํามะถันทีส่ ามารถต้มไข่ให้สุกได้ และมี
ความเชื่อกันว่าเมือ่ กินไข่ดาํ 1 ฟอง ทําให้อายุของท่านยืนขึน้ อีกประมาณ 7 ปี ซึง่ เกิดจากลาวา
จากภูเขาไฟฟูจทิ ต่ี งั ้ ตระหง่าน ท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพืน้ นํ้าในทะเลสาบ
(ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
(พิ เศษ...ทานขาปูยกั ษ์แบบไม่อนั ้ )
*** พิ เศษสุดๆ ในคํา่ คืนนี้ ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจําชาติ
“ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไป
กับการอาบนํ้าแร่แบบญี่ปนุ่ “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติ อย่างแท้จริ ง
4/ วันที่สี่ ฟูจิ ชัน้ 5 โอชิ โนะฮักไค – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 อันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั
ดับไม่สนิท และมีความสวยงามทีส่ ุดในโลก มีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ นุ่ ถึง 3,776 เมตร สิง่ ที่
น่ ามหัศจรรย์คอื มีหมิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี รถสามารถขึน้ ไปบนชัน้ ที5่ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
และนมัสการศาลเจ้าฟูจดิ า้ นบนและถ่ายรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของทีร่ ะลึกและขนม
นําท่าน
เดินทางสู่ โอชิ โนะฮักไค สระนํ้าทีเ่ กิดจากฝีมอื ธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจาก
การละลายของนํ้าบนภูเขาฟูจแิ ละได้สะสมอยูใ่ ต้น้ําเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และนํ้าเหล่านี้เอง
ก็ได้ผุดขึน้ มาเป็ นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมือ่ มองทีผ่ วิ นํ้าจะเห็นนํ้าทีใ่ สสวยงามชวนค้นหาสิง่
มหัศจรรย์ทอ่ี ยูเ่ บือ้ งล่างยิง่ นักแล้ว นําท่านเดินทางสู่ โตเกียว นําท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึง่
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เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึน้ เพื่อประดิษฐานพระ
โพธิสตั ว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรือ่ งเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึน้ มา
ตัง้ แต่นนั ้ มาวัดนี้กก็ ลายเป็ นสถานทีส่ าํ หรับจาริกแสวงบุญ กระทังป
่ จั จุบนั ก็ยงั คงเป็นวัดทีม่ ผี คู้ น
จากทัวโลกเดิ
่
นทางไปเยีย่ มชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลสําคัญมา
แต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกอิ ชิ ิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่
กวนอิม ทองคํา ทีม่ คี วามสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม่ี ี
ความสูงถึง 4.5 เมตร ตัง้ ตระหง่านอยูก่ ลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งทีม่ ี
ชื่อของวัดมีรา้ นขายของทีร่ ะลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่ งลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี
เสือ้ ผ้า และขนมโบราณซึง่ บางอย่างตกทอดจากรุน่ สู่รนุ่ มานับร้อยปี แล้วเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ง
ชื่อดัง “ชิ นจูก ุ ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครือ่ งเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิง
ด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุน่ เครือ่ งสําอางยีห่ อ้ ดังของ
ญีป่ นุ่ ไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ทีร่ าคาค่อนข้าง
ถูกกว่าเมืองไทย
**อิ สระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ ง) **
เข้าสู่ทพ่ี กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
5/ วันที่ห้า อิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัยทัง้ วัน
(อิ สระช้อปปิ้ ง “ชิ นจุก”ุ หรือ อิ สระเที่ยวโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ หรือโตเกียวดิ สนี ยซ์ ี เที่ยว
ได้เต็มที่ สนุกได้ทงั ้ วัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิ เลคทริ ค พาเหรด อันสวยงาม)
เช้า รับประทานอาหารเช้า
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** เชิ ญท่านอิ สระพักผ่อนตามอัธยาศัย **
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจติ อล นาฬิกา เครือ่ งเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้าแบ
รนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุน่ เครือ่ งสําอางยีห่ อ้ ดังของญีป่ นุ่ ไม่ว่าจะเป็น
KOSE,
KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ทีร่ าคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดัง
ของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็น ชิ นจูก ุ ชิ บยุ ะ ฮาราจูก ุ กิ นซ่า อิ เคบุคโุ ระ อากิ ฮาบาระ หรือ อิสระ
เทีย่ ว “โตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์” ดินแดนแห่งความฝนั และความสนุ กทีซ่ ง่ึ กําแพงแห่งอายุ ไม่
จําเป็ นสําหรับผูม้ าเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สมั ผัสกับ มิก
กีเ้ มาส์ โดนัลดักส์
๊ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดสิ นียม์ ากมาย อีกทัง้ เครือ่ งเล่นทีพ่ ร้อมสร้ าง
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ความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น “โตเกียวดิ สนี ยซ์ ี ” เป็นสวนสนุก Theme
Park ทีแ่ สดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่หต์ ํานานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล
ท่านจะได้สมั ผัสกับสวนนํ้าในรูปแบบต่างๆของเครือ่ งเล่น
*** รับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอิ สระตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน)
**
สําหรับท่านที่ต้องการจะเที่ยวโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ หรือโตเกียวดิ สนี ยซ์ ี ราคาท่านละ 6,200 เยน
(ไม่รวมค่าพาหนะ) **
เข้าสู่ทพ่ี กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
6/ วันที่หก วัดนาริ ตะซัง – ชิ ซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า
1,000 ปี เป็ นวัดทีบ่ ชู าเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญีป่ นุ่ ทีส่ ร้างวิหารจากไม้สนทัง้ หลัง
ชมสวนญีป่ นุ่ ทีต่ กแต่งสวยงาม ร่มรืน่ พร้อมสระนํ้า 3 สระ และ นํ้าตกจําลองอันสวยงาม
หลังจากนัน้ นําทุกท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ชิ ซุย พรีเมียม เอ้าเลท แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ตงั ้ อยูใ่ จ
กลางจังหวัดชิบะ ใกล้กบั สนามบินนาริตะเพียง 10 นาที และสะดวกสบายต่อการเดินทางสู่เมือง
โตเกียว เป็นแหล่งทีร่ วบรวมแบรนด์ช่อื ดังของญีป่ นุ่ และระดับโลกมาไว้ดว้ ยกัน ให้ท่านได้อสิ ระ
กับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้าทีไ่ ด้รวบรวมกว่า 120 แบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally ,
Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home
Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน้ เป็นของแท้และราคาถูกกว่าใน
ห้างสรรพสินค้า พร้อมทัง้ มีบริการร้านอาหารสุดหรู หรือคอฟฟี่ชอ้ ปชื่อดังอย่าง Starbucks ถือ
เป็ นประสบการณ์เอาใจคนช้อปปิ้งแห่งใหม่ทร่ี อให้ทุกคนได้ไปสัมผัส
**อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ ง) **
จนได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่
ท่าอากาศยานกรุงนาริตะ
17.25 น. เดิ นทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
21.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ…
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
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อัตราค่าบริ การ
BIG... JAPAN BEST (Osaka – Tokyo 6 Days/4 Nights)

ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พัก
กับ1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พัก
กับ 2 ผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตาํ กว่า 12 ปี พัก
กับ 2 ผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ มท่านละ

รวมตั ๋วเครื่องบิน
6-11//11-16
มิ.ย. 57

ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รวมตั ๋วเครื่องบิ น ราคาไม่รวมตั ๋ว
เครื่องบิน
20-25 มิ.ย.57//
10-15//24-29 ก.ค.57

52,400 บาท

33,400 บาท

53,400 บาท

34,400 บาท

49,400 บาท

33,400 บาท

50,400 บาท

34,400 บาท

49,400 บาท

33,400 บาท

50,400 บาท

34,400 บาท

45,400 บาท

29,400 บาท

46,400 บาท

30,400 บาท

10,500 บาท

10,500 บาท

*** อัตรานี้รวม: ภาษีน้ํามันของสายการบิน ณ วันที่
1 เม.ย.57**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 25 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 25
ท่าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

อัตรานี้ รวม
* ค่าพาหนะและนําเทีย่ วตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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* ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
* ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
** ไม่มีแจกกระเป๋า/ ไม่มีแจกนํ้าเปล่า
* * ค่าภาษี นํ้ามันที่ทางสายการบิ นอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มอีก!!!!
การชําระเงิ น บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจํา 15,000 บาท สําหรับการจอง ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน หากมี
การยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมด
การยกเลิ ก
แจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 31-45 วันก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ หักค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 50% ของ
ค่ามัดจําทัวร์
แจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 26-30 วันก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจําทัง้ หมด
แจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 16-25 วันก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ หักค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 50%
ของราคาค่าทัวร์
- กรณีออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าตั ๋ว
(NO REFUND) หรือเป็ นไปตามเงือ่ นไขของตั ๋วกรุป๊
- กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํา 10,000 บาท
หรือค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 11-15 วันก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ หักค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 80%
ของราคาค่าทัวร์
แจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1-14 วันก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ หักค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน 100%
ของราคาค่าทัวร์
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หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง แต่สามารถหาคนมาแทนได้ทนั ตามเวลาของเงือ่ นไขของ
กรุป๊ ทัวร์ ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าค่าใช้จา่ ยตามความเป็นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋ว และอื่นๆ ถ้ามี
หมายเหตุ ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของสถานทูตและสายการบินอนุญาต หรือยินยอมได้หรือไม่
หากท่านยกเลิกด้วยเหตุผล อันเนื่องมาจากญาติหรือเพื่อนของท่านในคณะท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่า
ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอหักค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการตามเงือ่ นไขวันทีท่ ่านยกเลิก ดังข้างบน
- หากท่านไม่แน่ ใจ ในการพิจารณาผลวีซ่าจากสถานทูตของท่าน ทางเราแนะนําให้ท่านยืน่ วีซ่าแบบเดีย่ วโชว์ตวั
เพื่อท่านจะได้ทราบผลวีซ่าได้เร็วขึน้ กว่าการยืน่ วีซ่าแบบกรุป๊
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือโดนปฎิเสธ การเข้าเมือง ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ในการคืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
การสะสมไมล์ของสายการบิ น
การเดินทางเป็นหมูค่ ณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋าเดิ นทางและสัมภาระ
- กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ ลาก/เข็นได้) ทีจ่ ะบรรทุกใส่ใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หาก
นํ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิม่ ได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเป๋าสําหรับหิว้ ขึน้ เครือ่ ง สายการบินอนุุ ญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
- ในบางสายการบิน มีบนิ ภายใน อนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านัน้ และ หิว้ ขึน้ เครือ่ ง
ได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางในกรณีทล่ี กู ค้าเดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
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5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากว่ามีการนําสิง่ ของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมือง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย หรือเหตุการณ์ทเ่ี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
8. เมือ่ ท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
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