วันแรก
12.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือ่ ง AIRBUS A330-300 จํ านวน 377 ทีน่ งั ่
จัดทีน่ งแบบ
ั่
3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(นํ้าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อนํ้าหนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

15.20 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น โดยเทีย่ วบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง

22.40 น.
พักที่
วันทีส่ อง

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองนําท่านเดินทางสู่ท่พี ัก
โรงแรม BELLEVUE GARDEN HOTEL ระดับเดียวกัน
โอซาก้า – เกียวโต –ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน
จัสโก้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าในอดีต นําท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ
เทพเจ้ าที่เป็ นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้ มีความเป็ นอยู่อุดมสมบู รณ์ของเรื่องพื ชพรรณ
ธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ ต่ ืนตากับรูปปั้ นของเทพจิ้งจอก ที่มีจาํ นวนมากมาย แล้ วนําท่านชม
ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่
เขาลดหลันกั
่ นบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ที่ ซายูริ นางเอกของเรือ่ งวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพือ่ ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้ างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ ดัดแปลงให้ เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ ถูกไฟไหม้ ในปี พ.ศ.2493 และสร้ างขึ้นใหม่เมื่อปี
พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ ท่านได้ ด่ ืมดํ่ากับความสะอาดใสของสระนํา้ ที่
สามารถสะท้อนให้ เห็นภาพตัวปราสาทได้ อย่างงดงาม

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้น นําท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ ให้ ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถ
เที่ยวได้ ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้ รับความนิยมมาก
เป็ นพิเศษ

พักที่
วันทีส่ าม
เช้า

เนื่ อ งจากมี ไ ฮไลท์ก ารประดั บ ไฟขนาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในญี่ ปุ่ น อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ การแสดงไฟใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่ าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในนํ้า (Water
Illumination) จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ให้ ท่านได้ เลือกทาน
หรือเลือกซื้อสินค้ าที่เป็ นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้ าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหล
ในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ ท่นี ่ีได้ เลย **อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติท่สี วยงาม ผู้คนที่เป็ น
มิตร นําท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ ช่ ือว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่
ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้ า แม่นาํ้ สะพาน ตลาดเช้ า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ ได้ อย่างลงตัว นํา
ท่านสู่ “หมู่บา้ นชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่าน
จะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญีป่ ุ่ นดั้งเดิม ชื่อนี้ ได้มาจากคํา ว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ
ตามรู ป แบบของบ้ า นที่หลั งคาชั น ถึง 60 องศา มี ลักษณะคล้ ายสองมือ ที่พนมเข้ า หากัน ตัว บ้ านมี ความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้ าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้ างของบ้ านสร้ างขึ้นโดยไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี

เทีย่ ง

คํา่
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็ นบ้ านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้ จริ งเดินชม เขต
เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อน และร้ านค้ าน่ ารั ก ๆ ที่ยังคงอนุ รักษ์แบบของบ้ านในสมัยเอะโดะ
กว่า 300 ปี ก่อน ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของที่ระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ น
เหล้ าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ ตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุก๊ ตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

หรือจะเข้ าชมสถานที่สาํ คัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน
ใช้ เป็ นทั้งที่ทาํ งาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโช
กุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี ที่แล้ ว เป็ นที่ทาํ การรั ฐในยุคเอะโดะเพี ยงแห่ งเดียวที่ข้ามพ้ นยุค
สมัยมาได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ซึ่ งภายในนี้ป ระกอบด้ วยบริ เวณไต่ สวนพิ จารณาคดี ห้ องขังนั กโทษ โรงครั ว และ
ห้ องพักของเจ้ าหน้ าที่
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ปิ้ งย่างยากินิกุ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าํ แร่
ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าํ แร่แล้ว จะทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFU GRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน
สกีรีสอร์ท - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ ท่านได้ สนุกสนานไปกับลานสกี ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเล่นไม้ กระดานเลื่อนได้ ตามอัธยาศัย ณ
ดิน แดนแห่ งนี้ ที่ซ่ึ งเป็ นสว นสนุ ก ขนาดใหญ่ มี กิจ กรรมนอกเหนื อ จากการเล่ น สกีมากมาย เป็ นลานสกีท่ีมี
ชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิท่สี วยงามท่านจะได้ สนุ กกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์
เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้ าทัวร์ล่วงหน้ า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครู
ฝึ ก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ)

สมควรแก่เวลานําท่านท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จากนั้นนําท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า
(ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดง

อยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็ นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้ าวของเครื่องใช้ ต่า งๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโย
โตมิ ผู้มีคาํ สั่งให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ งสินค้ าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่รี ้ านค้ าปลอดภาษี ย่าน ชินไซ
บาชิ ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของนคร โอซาก้ า ภายในย่านนี้มีร้านค้ าเก่าแก่ปะปนไปกับร้ านค้ าอันทันสมัย และสินค้ า
หลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนําแห่งหนึ่งของนคร
โอซาก้ า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้ านจะประดับประดาร้ านของตน
ด้ วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําให้ เป็ นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่
ระลึกอย่างมาก และร้ านค้ าทุกแห่ง จะพยายามสร้ างจุดเด่ นให้ แก่ร้านของตนให้ ได้ มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้
เข้ ามาใช้ บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่องหมายการค้ าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญี่ปุ่นนั่นเอง (อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ งสินค้า) ได้ เวลาอันสมควรนํา
ท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เทีย่ ง

วันทีห่ า้
00.10 น.

โอซาก้า – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ ง
04.00 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***
อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

10 - 14 มกราคม 2561
11 - 15 มกราคม 2561
12 - 16 มกราคม 2561
17 – 21 มกราคม 2561

29,999
29,999
29,999
29,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุตํา่ กว่า12 (เด็กอายุตํา่ กว่า12
ปี )
ปี )
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999
29,999

พักเดีย่ ว
เพิม่

ราคาทัวร์
ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน

8,000
8,000
8,000
8,000

22,900
22,900
22,900
22,900

18 - 22 มกราคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
19 – 23 มกราคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
24 – 28 มกราคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
25 – 29 มกราคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
26 – 30 มกราคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561
31,999
31,999
31,999
31,999 22,900
01 – 05 มีนาคม 2561
31,999
31,999
31,999
8,000
22,900
02 – 06 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
07 – 11 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
08 – 12 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
09 – 13 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
14 – 18 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
15 – 19 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
16 – 20 มีนาคม 2561
29,999
29,999
29,999
8,000
22,900
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่ นนั้นทางบริษทั จะไม่คืนมัดจํ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทําการจ่ ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํ านวน 35 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํ านวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือ่ นการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงราคา
กรุณาชํ าระมัดจํ า ท่ านละ 15,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นมัดจํ าทั้งหมด
เนือ่ งจากทางบริษทั ฯ ได้ชําระค่าตัว๋ เครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชําระ
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ กรุณาชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตัว๋ เมือ่ ออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนือ่ งจากเงือ่ นไขของสายการบิน

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรั ฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีท่ที างรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรั ฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงือ่ นไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวต้ องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 15,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่น่ัง
2. นักท่องเที่ยวต้ องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชาํ ระเงิน
หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ท่ีนัก ท่องเที่ยวต้ อ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นั กท่อ งเที่ยว(ผู้มีช่ื อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้ องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้ องการให้ นาํ เงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้ วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษัท จะหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ได้ จ่ า ยจริ งจากค่ า บริ ก ารที่ชํา ระแล้ ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจั ดการนํา เที่ยวให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่น่ังตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ท่รี ัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือ่ นไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาํ หรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กับ
นักท่องเที่ยวทราบล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรั บประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีท่จี ะชําระค่าบริ การเพิ่ มจากการที่มีนักท่องเที่ยว
ร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่นี ักท่องเที่ยวมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กับทางบริษัท
พร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณี ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํ นาจในการให้ คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

