Shoryudo the Land of Rising Dragon Surprise! 6 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
นำท่ ำนสัมผัสดินแดนแห่งมังกรทะยำน หรื อ ภูมภิ ำคโชริวโด
สนุกไปกับกิจกรรมกำรทดลองทำโมเดลอำหำร ณ แหล่งผลิตชื่ อดัง
เดินทำงย้อนเวลำสู่อดีตภำยในเขตเมืองเก่ำซันมำจิซูจิ
สัมผัสควำมงำมทำงธรรมชำติอนั ยิง่ ใหญ่ ของเทือกเขำเจแปนแอลป์
ทั้งควำมร่ มเย็นของคำมิโกจิและสีสันของใบไม้เปลีย่ นสีบนเส้ นทำงสำยอัลไพน์
พักผ่อนอย่ำงเต็มที่ในโรงแรมแบบออนเซ็น หรือบ่อนำ้ ร้ อนของญีป่ ุ่ นถึง 3 คืน
ช้ อปปิ้ งอย่ำงจุใจ ณ เอำท์ เล็ตชื่อดังและย่ำนช้ อปปิ้ งยอดในยมในกรุงโตเกียว

Shoryudo the Land of Rising Dragon Surprise!
6 Days
วันแรก
21.00 น.

00.05 น.

วันที่สอง
เช้า
07.30 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – นำโกย่ำ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหินฟ้าสู่ นำโกย่ำ
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

นำโกย่ำ – กุโจฮำจิมงั – ทดลองทำโมเดลอำหำร – ทำคำยำมำ –
เขตเมืองเก่ำซันมำจิซูจิ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานชูบเุ ซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นำโกย่ำ หลังพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่ งที่ได้
สมญานามว่าเป็ นลิตเติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองเล็กๆ ริ มแม่น้ าในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ง
สายน้ าและการร่ ายรา นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมงั ยังเป็ นเมืองที่ข้ นึ ชื่อในเรื่ องการทาโมเดล
อาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปนุ่ นาท่านเข้าชมขั้นตอนการทาโมเดลอาหาร และสัมผัส
ประสบการณ์ เรี ยนรู ้และทดลอง ทาโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูขา้ วหน้าปลาไหล ภายในร้านที่เปิ ดมานานกว่า 120 ปี
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หลังอาหาร นาท่านสู่ สวนโคเชียฮิรุกำโนะ นาท่านชม ทุ่งต้ นโคเชี ย (Kochia) หรื อต้นหญ้าไม้
กวาดที่พากันเปลี่ยนเป็ นสี แดงสดในทุ่งกว่า 10,000 ต้น รวมถึงดอกไม้ตามฤดูกาลอื่นๆ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ทำคำยำมำ ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่
ในหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตใน
อดีตไว้ได้อย่างลงตัว แล้วนาท่านชม เขตเมืองเก่ ำซันมำจิซูจิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน และ
ร้านค้าน่ารักๆที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
ของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริ การท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุ งจาก
วัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็ นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ าแร่ ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรื อ
ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการ
ไหลเวียนของโลหิต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

ทาคายามา – ตลาสดเช้ ามิยากาว่า – ชินโฮกาตะโรปเวย์ – คำมิโกจิ – มัตสึโมโต้
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ ามิยากาว่ า ตลาดแห่งนี้ได้เริ่ มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เพื่อเป็ น
ตลาดซื้ อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทัง่ เข้าสู่ กลางสมัยเมจิ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ ชาวนาได้เริ่ มนาผักผลไม้มาขายที่ตลาด
แห่งนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการจับจ่าย ผักผลไม้สด ดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ตลาดแห่งนี้

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้ าไฟฟ้ าชินโฮตากะโรปเวย์ จาก
สถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่ งความสู ง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สู่ ความสู งกว่า
2,156 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปน
ุ่ ทา
ให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อนั งดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ ยิง่ ขึ้น
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กลางวัน

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ คามิโกจิ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นาท่านชม คำมิโกจิ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม
ทาให้ได้รับการขนานนามว่าเป็ นภูเขารี สอร์ ต สมัยก่อนบริ เวณนี้ไม่เป็ นที่รู้จกั จนกระทัง่ ปลาย
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้คน้ พบ และเขียนแนะนา
คามิโกจิลงในหนังสื อของเขา ที่นี่จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในเวลาต่อมา ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพำนคัปปะบำชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิที่ทอดข้ามแม่น้ า
อะซึ สะ เป็ นสะพานแขวนที่ทาด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน จะสามารถเห็นได้ท้ งั เทือกเขายะเกะ
ตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มัตสึ โมโต้
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
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บริ การท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุ งจาก
วัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็ นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ าแร่ ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรื อ
ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการ
ไหลเวียนของโลหิต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shoho หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

มัตสึโมโต้ – เส้ นทำงสำยอัลไพน์ ทำเทยำม่ำ-คุโรเบะ – คะรุยซาว่า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้ นทำงสำยอัลไพน์
ทำเทยำม่ ำ-คุโรเบะ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นาท่านนัง่ รถจากสถานีโอกิซาว่า ผ่าน
อุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาอาคาซาว่าดาเคะ ที่มีความยาว 2.6 กิโลเมตร สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อน
ยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขา
นับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมภูเขาหิมะ เป็ นเขื่อนที่มีความสู งถึง 186 เมตร และมี
ความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อน
ใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

จากนั้น แล้วนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคำร์ ลอดภูเขำ จากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่ งเป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุ ด
เส้นทาง จากนั้น นาท่านขึ้น กระเช้ ำไฟฟ้ ำ ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานี
ไดคังโบะ จากนั้นนาท่านนัง่ รถเคเบิลคาร์ สู่สถำนีมูโรโดะ
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ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปนุ่ ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสู งถึง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขา
ไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้
เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามะ ทาเทยามะนี้เป็ นภูเขาที่มีหิมะ
ตกมากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสู งของหิ มะที่ทบั ถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสู งถึง 20
เมตรในปี ที่หิมะตกหนัก) รวมถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ งมักจะเริ่ มตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคมเป็ นต้นไป

กลางวัน
ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ สถานีโอกิซาว่า จากนั้น นาท่านมุง่ หน้าสู่ เมือง คะรุ ยซำว่ ำ
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ าแร่ ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรื อ
ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการ
ไหลเวียนของโลหิต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Marriott หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

คะรุยซาว่า – คะรุยซาว่าปรินซ์ ช้อปปิ้ งพลาซ่ า – นั่งรถไฟชินคังเซน – ย่ำนช้ อปปิ้ งชินจูกุ
– โตเกียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คะรุยซำว่ ำ เมืองที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณภูเขาไฟอาซามะ แล้วนาท่านสู่
คะรุ ยซำว่ ำพริ้นซ์ ช้อปปิ้ งพลำซ่ ำ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่ งท่านสามารถสนุกสนานกับการ
จับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุ ด เช่น Coach, Celine, Christian Dior,
Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

กลางวัน

อำหำรกลำงวัน อิสระตำมอัธยำศั ย ท่ านสามารถเลื อกทานอาหารจากร้ านที่ท่านชื่ นชอบได้ ตาม
อัธยาศั ย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรี ยมค่ าอาหารคา่ ไว้ ให้ ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ถึงเวลานัดหมาย นาท่านโดยสารรถไฟหัวกระสุ น หรื อ ชินคังเซน เพื่อเดินทางเข้าสู่ มหำนคร
โตเกียว จากนั้นนาท่านสู่ ย่ำนช้ อปปิ้ งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ใน
บริ เวณใกล้กบั สถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีหา้ งสรรพสิ นค้า
ขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุ อิ (0101) มิตสึ โคฉิ ถนนช้อปปิ้ งใน
ชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้ อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า ของใช้ใน
บ้าน ของมือสอง ของเล่น เรี ยกได้ว่าเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้ อของที่
ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสู งระฟ้า
ที่ต้ งั ของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสานักงานที่วา่
การเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนู เนื้อ และหมู คัดสรร อย่างดี เสิ ร์ฟพร้อมผัดสด ให้ท่านได้รับประทานอย่าง
จุใจ ในเวลา 2 ชัว่ โมง

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shinjuku Prince หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก
เช้า

โตเกียว – ย่ำนอะเมโยโกะ – ท่ ำอำกำศยำนนำริตะ – กรุงเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้ งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อเต็มๆ
มาจากคาว่า “อะเมยะ โยโกะโช” ซึ่ งแปลว่า “ตรอกร้านขายขนม” เพราะมีร้านขนมมากมายเปิ ด
เรี ยงรายกันอยูท่ ี่นี่นนั่ เอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ในราคาแบบกันเอง ไม่ว่าจะเป็ น
ผลไม้สด อาหารทะเลสดๆ ขนมขบเคี้ยว เครื่ องสาอาง หรื อเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า กระเป๋ า ไม้
กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็ นต้น จากร้านรวงมากมาย
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กลางวัน

17.25 น.

ค่า
21.55 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนู นิกิริซูชิ หรื อ ข้าวปั้นหน้าปลาดิบแบบเอโดะ ที่ปรุ งจากปลาสดใหม่ที่คดั
สรรมาอย่างดี

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริ ตะ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน
้
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ตรำค่ำบริกำร สำหรับรำยกำร
Shoryudo the Land of Rising Dragon Surprise!

ณ ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน
อัตรำค่ำบริกำร (สำยกำรบินไทย : TG)
เดินทำงในช่ วง

17 – 22 ตุลำคม 2561

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

108,500.-

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน มีเตียง

103,500.-

เด็กอำยุ 5 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียง

97,900.-

เด็กอำยุ 5 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มีเตียง

86,900.-

พักห้ องเดี่ยว (ห้ องคู่) เพิ่มท่ ำนละ

23,500.-

หมายเหตุ
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับรำคำ ถ้ ำจำนวนผู้ใหญ่ เดินทำงตำ่ กว่ ำ 15 ท่ ำน
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน

มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ทาการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทเป็ นตัวแทนในการยื่ นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน
้ อยู่กับ
สถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ำบริ กำรรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่ำภำษีน้ำมัน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมภำวะตลำดน้ ำมันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน ทำงบริษัทฯ
อำจมีกำรเรี ยกเก็บเพิ่มหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ ำว
 ค่าขนกระเป๋ าท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่ารถรับส่ งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดี ยวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
Shoryudo the Land of Rising Dragon Surprise! 6 Days
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ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์ จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่ำบริ กำรนี้ไม่ รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อ นหรื อเปลี่ ยนแปลงกาหนดการเดิ น ทาง กรณี ที่มี ผู ้ส ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่า บริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในปั จ จุ บน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรั บเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การส ารองที่ น ั่ง : บริ ษ ัท ฯ ขอรั บ ค่ า มัด จ าส าหรั บ การจองท่ า นละ 30,000 บาท โดยกรุ ณ าน าเงิ น เข้า บัญ ชี
ธนาคาร แล้วส่ งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2676-3223 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ ายนั้นแล้ว ส่ วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15
วัน
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 101-8-64952-3
4.
5.

6.

7.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้
ผูเ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้
ในระหว่ างการท่อ งเที่ ยวนี้ หากท่ านไม่ใช้บริ ก ารใด ๆ ไม่ว่ าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
กำรยกเลิก
o กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
o กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
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หมำยเหตุ
1.
2.

3.

4.

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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