The Rising Dragon and Snow Wall Surprise! 7 วัน

โดยสายการบินไทย (TG)
16 – 22

เมษายน 2562

วันแรก
16 เมษายน 2562
21.00 น.

00.05 น.

วันทีส่ อง
17 เมษายน 2562
เช้า
07.30 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ – นาโกย่า
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ นาโกย่ า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

นาโกย่า – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทาโมเดลอาหาร – ทาคายามา –
เขตเมืองเก่ าซันมาจิซูจิ
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่ า หลังพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านสู่ กุโจฮะจิมงั
เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็ นลิตเติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองเล็กๆ ริ มแม่น้ าในจังหวัดกิฟุ
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสายน้ าและการร่ ายรา นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมงั ยังเป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อ
ในเรื่ องการทาโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น
นาท่านเข้าชมขั้นตอนการทาโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรี ยนรู ้และทดลอง
ทาโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูขา้ วหน้าปลาไหล ภายในร้านที่เปิ ดมานานกว่า 120 ปี
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หลังอาหาร นาท่านสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ารัก
ตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว แล้วนาท่านชม เขตเมืองเก่ าซันมาจิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรื อน และร้านค้าน่ารักๆที่ยงั คงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน
ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริ การท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม
ปรุ งจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็ นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้ลมิ้ ลองบรรยากาศการอาบน้ าแร่ ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรื อ
ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส
ช่วยการไหลเวียนของโลหิ ต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกาย
อย่างมากทีเดียว
พักค้างแรม ณ โรงแรม Takayama Green หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
18 เมษายน 2562
เช้า

กลางวัน

ทาคายามา – ชินโฮกาตะโรปเวย์ – คามิโกจิ – อะซุ มิโนะ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้ าไฟฟ้ าชินโฮตากะโรปเวย์
จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สู่ความสูงกว่า
2,156 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่ งแรกในญี่ปน
ุ่
ทาให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อนั งดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ ยิง่ ขึ้น

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ คามิโกจิ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยงมาก ด้วยทิวทัศน์
ที่สวยงามทาให้ได้รับการขนานนามว่าเป็ นภูเขารี สอร์ต สมัยก่อนบริ เวณนี้ไม่เป็ นที่รู้จกั
จนกระทัง่ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารี ชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน
ได้คน้ พบ และเขียนแนะนาคามิโกจิลงในหนังสื อของเขา ที่นี่จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสี ยงในเวลาต่อมา
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นาท่านเดินชมความงามทางธรรมชาติอนั ตระการตาภายใน คามิโกจิ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิ
ที่ทอดข้ามแม่น้ าอะซึสะ เป็ นสะพานแขวนที่ทาด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน
จะสามารถเห็นได้ท้ งั เทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มัตสึโมโต้
ค่า
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

ค่า

จากนั้น นาท่านสู่ อะซุมโิ นะ เมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาของเทือกเขาแอลป์ เหนือยิง่ ใหญ่
อลังการเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนากาโน่
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้ลมิ้ ลองบรรยากาศการอาบน้ าแร่ ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรื อ
ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส
ช่วยการไหลเวียนของโลหิ ต
และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
พักค้างแรม ณ โรงแรม Azumino Hotaka View หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่
19 เมษายน 2562

อะซุ มิโนะ – เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า-คุโรเบะ – คานาซาว่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้ นทางสายอัลไพน์
ทาเทยาม่ า-คุโรเบะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นาท่านนัง่ รถจากสถานีโอกิซาว่า
ผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาอาคาซาว่าดาเคะ ที่มีความยาว 2.6 กิโลเมตร สู่ เขื่อนคุโรเบะ
ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี
ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมภูเขาหิมะ เป็ นเขื่อนที่มี
ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็จสิ้น
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน
800 เมตร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านนัง่ เคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขา จากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ
ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้
จนสุดเส้นทาง จากนั้น นาท่านขึ้น กระเช้ าไฟฟ้ า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร
สู่สถานีไดคังโบะ จากนั้นนาท่านนัง่ รถเคเบิลคาร์สู่สถานีมูโรโดะ
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กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยว
ความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่
สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า
ซึ่งในวันที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ ทาเทยามะนี้เป็ นภูเขาที่มี
หิ มะตกมากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิ มะที่ทบั ถมเฉลี่ย 7 เมตร
(และอาจสู งถึง 20 เมตรในปี ที่หิมะตกหนัก) นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กาแพงหิมะ
ที่ขดุ เป็ นทางยาวเกือบครึ่ งกิโลเมตรหลังเปิ ดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี
(ส่ วนมากจะเริ่ มเปิ ดตอนปลายเดือน สามารถเช็คเวลาที่แน่นอนตามประกาศเป็ นปี ๆ
ไป)โดยช่วงที่กาแพงหิ มะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิ ดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภา
คม และตรงจุดที่ชมกาแพงหิ มะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรื อเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ที่จดั ไว้อย่างน่าสนใจได้ดว้ ย

ถึงสถานีทาเทยาม่า จุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ฝั่งโทยาม่า
แล้วนาท่านเดินทางสู่คานาซาว่า
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วย เมนูยากินิกุ หรื อบปิ้ งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
ที่เสิ ร์ฟด้วยเนื้อวัวญี่ปุ่นซึ่งเลี้ยงในท้องถิ่น พร้อมเครื่ องเคียงต่าง ๆ มากมาย
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พักค้างแรม ณ โรงแรม the square KANAZAWA หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
20 เมษายน 2562
เช้า

กลางวัน

คานาซาว่า – สถานีรถไฟโทยาม่ า – โตเกียว – ย่านกินซ่ า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟโทยาม่า เพื่อโดยสารรถไฟหัวกระสุน หรื อ
ชินคังเซน เพื่อเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว
หลังจากถึงสถานีโตเกียว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนู นิกิริซูชิ หรื อ ข้าวปั้ นหน้าปลาดิบแบบเอโดะ
ที่ปรุ งจากปลาสดใหม่ที่คดั สรรมาอย่างดี
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หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านกินซ่ า ย่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่เปรี ยบเสมือน
ย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน
(ประมาณ 120,000 เหรี ยญสหรัฐ) นับเป็ นย่านที่มีราคาอสังหาริ มทรัพย์สูงที่สุด
แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า ร้านเสื้ อผ้า
บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้
ของตกแต่งบ้าน และร้านสิ นค้าแบรนด์เนมชั้นนาของโลกที่หาได้เกือบทุกยีห่ อ้
ที่จดั และตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรี ยงรายกันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้ งแบรนด์มากมาก อาทิ Louis Vuitton, Gucci,
Hermes,Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่า

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

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunshine City Prince หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่หก
21 เมษายน 2562

โตเกียว – มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค มาคุฮาริ – ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจูกุ –
ท่าอากาศยานฮาเนดะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค มาคุฮาริ
เอ้าท์เล็ตช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชิบะ
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ของญี่ปุ่นและจากต่างประเทศมากมาย
แฟชัน่ เก๋ ๆ สาหรับบุรุษและสตรี เสื้ อผ้าเด็ก รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
ที่มีร้านค้ากว่า 90 ร้านให้ท่านได้เลือกสรร
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก ของใช้ต่างๆ กันตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ
ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านทีท่ ่ านชื่ นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรียมค่ าอาหารให้ ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้ งที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว
ในบริ เวณใกล้กบั สถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานี
มีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุ อิ (0101)
มิตสึ โคฉิ ถนนช้อปปิ้ งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่
ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรี ยกได้วา่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน
ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกคุ ือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ต้ งั ของตึกต่าง ๆ
ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสานักงานที่วา่ การเมือง
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

The Rising Dragon and Snow Wall Surprise! 7 Days
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูเทปั นยากิ ในบรรยากาศของร้านที่สวยงามหรู หราแห่งนี้
ร้านนี้เป็ นร้านที่มีชื่อเสี ยงมากในด้านความหรู เลิศ และรสชาติอาหารที่ยอดเยีย่ ม

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะ

วันทีเ่ จ็ด
22 เมษายน 2562
เช้า
00.20 น.
04.50 น.

ท่าอากาศยานฮาเนดะ – กรุ งเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นาท่านเหิ นฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
The Rising Dragon and Snow Wall Surprise! 7 Days
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
The Rising Dragon and Snow Wall Surprise
ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน
อัตราค่ าบริการ (สายการบิน ไทย : TG)
เดินทางในช่ วง

16 – 22

เมษายน 2562

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ

119,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

98,500.-

พักห้ องเดีย่ ว (เตียงคู่) เพิม่ ท่ านละ

29,900.-

หมายเหตุ





บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก

ค่ าบริการรวม














ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม



ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง
กรณี ที่มีผสู ้ ารองการเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน
หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 30,000 บาท
โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223
กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว
ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน
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. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
5. บริ ษท
ั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
การยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
3. กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
3. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
4. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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