Mie Gourmet Surprise! 6 วัน

โดยสำยกำรบินไทย (TG)
นำท่ ำนสัมผัสควำมงดงำมทำงธรรมชำติของ “มิเอะ” เมืองชำยทะเลอันโด่ งดัง
สัมผัสวิถีชีวิตชำวประมง พร้ อมชมกำรสำธิตดำน้ำงมหอยไข่มุก
เพลิดเพลินกับเทศกำลงำนประดับไฟฤดูหนำวที่ยิ่งใหญ่ตระกำรตำ
สนุกสนำนกับกำรเก็บสตอร์ เบอรี่ พร้ อมทำนสดๆ จำกไร่
สักกำระขอพรศำลเจ้ ำศักดิ์สิทธิ์อำยุกว่ำพันปี
ลิม้ รสอำหำรท้ องถิ่นทีข่ นึ้ ชื่อ และภัตตำคำรระดับมิชลิน
ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ ออนเซ็น พร้ อมช้ อปปิ้ งส่ งท้ ำยอย่ำงจุใจ

วันแรก
20.00 น.

00.05 น.

วันทีส่ อง
เช้า
08.00 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – นำโกย่ำ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4
ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นาท่านเหินฟ้าสู่ นำโกย่ำ
เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

นำโกย่ำ – มิเอะ – เกำะไข่ มุกมิกโิ มโตะ – ชมกำรสำธิตดำน้ำเก็บไข่ มุก –
พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์น้ำโทบะ – หำดฟุตำมิงำร่ ำ
อาหารเช้าบริ การบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทรร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ
นำโกย่ำ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนาท่านสู่
มิเอะ เมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเล แล้วนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูกงุ้ อิเสะ อาหารท้องถิ่นชื่อดัง เมื่อท่านได้มาเยือนที่เกาะไข่มุก หรื อทะเล
ญี่ปุ่นแถบโทบะ อะมะฮัท หรื อ ซีฟ้ดู ย่างบนเตาร้อนๆ ถือเป็ นอาหารอันโอชะที่ไม่ควรพลาด
(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง)

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เกำะไข่ มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสี ยงด้านการผลิต
ไข่มุกคุณภาพดี และเป็ นไข่มุกธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการควบคุมการผลิต ทาให้ไข่มุกของที่นี่โด่ง
ดังไปทัว่ โลก ท่านจะได้รับชม กำรสำธิตดำน้ำเก็บไข่ มุก เป็ นการแสดงของหญิงชาว
อะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นริ มทะเล) สาธิตวิธีการดาน้ าหาไข่มุกและของ
ทะเล ในสมัยก่อนผูช้ ายจะเป็ นคนเดินเรื อ และให้ผหู ้ ญิงลงไปดาน้ า เพราะผูห้ ญิงสามารถดาน้ า
ได้นานกว่าผูช้ าย
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แล้วนาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น้ำโทบะ ตั้งอยูร่ ิ มอ่าวโทบะ ถัดจากเกาะไข่มุก
มิกิโมโตะ นับว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีขนาดใหญ่และเป็ นที่นิยมมากๆ ของเมือง ไฮไลท์ของ
ที่นี่ คือ ตูป้ ลาหลักที่จดั แสดงด้านใน เนื่องจากทาให้ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่มีตปู้ ลา
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 12 โซน ตามที่มาของสัตว์น้ า
จากมหาสมุทรที่ห่างไกล ทะเล และแม่น้ า สิ่ งมีชีวิตที่นามาจัดแสดงได้แก่ ปลาหลากหลายสาย
พันธุ์ แมงกระพรุ น ปู สัตว์ครึ่ งบกครึ่ งน้ า สัตว์เลื้อยคลาน สิ งโตทะเล แมวน้ า นกทะเล นาก และ
อื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้น นาท่านชม หำดฟุตำมิงำร่ ำ ชายหาดที่มีชื่อเสี ยง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นสัญลักษณ์
คือ เมโอโตะ อิวะ หรื อ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้า
ด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ หินขนาดใหญ่น้ นั หมายถึงผูช้ าย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผูห้ ญิง
เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็ นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บ
ภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริ เวณชายหาด
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ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่า อิสระให้ท่านได้อาบน้ าแร่ รวมแบบญี่ปุ่น หรื อออนเซ็นภายในโรงแรมที่พกั
ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั ช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียน
ของโลหิต และเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยดของร่ างกายอย่างมากทีเดียว
พักค้างแรม ณ โรงแรม Toba Grand หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม

มิเอะ – ศาลเจ้ าอิเสะ – ถนนโอะฮาไร – นำงำชิม่ำ –
สวนนาบานะโนะซาโตะ Winter Illumination Show

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าอิเสะ เป็ นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยูท่ ่ามกลาง
ป่ าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็ นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง
ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสื บเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และใน
ทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยูเ่ สมอ จากนั้นให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
เลือกซื้อของฝาก ณ ถนนช้ อปปิ้ งโอะฮะไร ที่ต้งั อยูห่ น้าศาลเจ้า ซึ่งมีการออกร้านจาหน่ายทั้งของ
กิน ของใช้ และของที่ระลึกมากให้ท่านได้เดินชมกันตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วย เมนูสุกยี้ ำกีเ้ นื้อมัตสึซำกะ หนึ่งในวัตถุดิบชั้นเลิศของเมืองมัตสึ ซากะ ที่ได้รับ
การยกย่องจากนักชิมทัว่ ทุกมุมโลกว่าเป็ นเนื้อวัวที่อร่ อยที่สุดในญี่ปุ่น จัดเสิ ร์ฟเนื้อมัตสึ ซากะ
จิ้มกับไข่ไก่เพื่อชูรสชาติความหวานของเนื้อ ทานพร้อมผักสดและเครื่ องเคียงต่างๆ
(ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง)
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นำงำชิม่ำ แล้วนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั อิสระให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สวนนำบำนะโนะซำโตะ นาท่านชม Winter Illumination Show
เป็ นการแสดงโชว์ไฟในยามค่าคืน ซึ่งเป็ นที่หนึ่งที่ดงั ที่สุดในญี่ปนุ่ ไฮไลค์ของงานี้คืออุโมงค์ไฟ
ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยูท่ ่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันดีของ
ชาวเมืองมิเอะและมีผคู ้ นจานวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสี และการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชัน่
ในยามค่าคืนกันเป็ นจานวนมาก

ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagashima หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่

นำงำชิม่ำ – มิตซุย เอ้ำท์ เล็ต พำร์ คแจ๊ ซดรีม – นาโกย่า – สวนผลไม้ –
ย่ ำนเมืองเก่ ำอินุยำม่ ำ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ำท์ เล็ต พำร์ คแจ๊ ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการ
จับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุ ด เช่น Coach, Tommy
Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ
อิสระให้ท่านช้อบปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตาม
อัธยาศัย โดยทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมค่าอาหารไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี่
และรับประทานสดๆ จากไร่ ให้ท่านได้ลิ้มรสสตรอว์เบอร์รี่อนั หวานฉ่ า กรอบ อร่ อย ตาม
อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ อินุยำมะ จากนั้น นาท่านชม ปรำสำทอินุยำมะ เป็ นปราสาทเก่าแก่สมัย
เอโดะ สร้างโดย โอดะ โนบุยาสุ ซึ่งเป็ นปู่ ของจอมทัพโอดะ โนบุนางะ ในปี ค.ศ. 1537 มีชื่อเรี ยก
อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทขาว ตัวปราสาทมีความสู งประมาณ 40 เมตร แบ่งเป็ น 4 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุ ด
สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ าคิโซะได้โดยรอบ อิสระให้ท่านชมปราสาทและเก็บภาพเป็ นที่
ระลึก หรื อเดินเล่นใน ตรอกโชวะ ที่มีร้านค้าเรี ยงรายอยูต่ ลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านอาหาร
ร้านขนมญี่ปุ่น ร้านน้ าชา ร้านขายของที่ระลึก และงานฝี มือแสนน่ารักมากมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยอาหารฝรั่งเศส ที่คดั สรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ปรุ งโดยเชฟอาหารฝรั่งเศสมือ
อาชีพ พร้อมจัดเสิ ร์ฟให้ท่านได้ลิม้ รสภายในภัตตาคารที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นโอบล้อมไปด้วย
สวนสวย (ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง)
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagoya Prince Sky Tower หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

นำโกย่ำ – พิพธิ ภัณฑ์ รถไฟ – ย่ำนซาคาเอะ – ท่ าอากาศยาน ชู บุ เซ็นแทรร์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ รถไฟ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงและรวบรวมรถไฟ
ต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ าในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็ วสู งใน
ปัจจุบนั นอกจากนี้ยงั มีระบบจาลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริ งและน่าสนใจ
เป็ นอย่างมากอีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมื่อมาเยือนนาโกย่า หนึ่งในอาหารขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดคือ ข้าวหน้าปลาไหล นาโกย่าเป็ นเมือง
ที่มีวฒั นธรรมการกินปลาไหลมากว่าร้อยปี โดยเฉพาะ Hitsumabushi หรื อข้าวหน้าปลาไหลที่
จัดเสิ ร์ฟพร้อมเครื่ องเคียง ทานพร้อมน้ าซุปตับปลาไหลชั้นยอดหอมกรุ่ นนั้น ถือเป็ นเมนูยอด
นิยมอีกด้วย (ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง)
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หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิยมของเมืองนาโกย่า มีสินค้าหลากหลาย
ให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่ องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสิ นค้ามือ
สอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็ นที่ต้งั ของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย อิสระ
ให้ท่านช้อบปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วยเมนูปูยกั ษ์ จัดเสิ ร์ฟหลากหลายเมนู ณ ภัตตาคารชื่อดังที่มีสาขาอยูใ่ นเมืองใหญ่ๆ
ของญี่ปนุ่ (ภัตตาคารอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง)
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หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนชูบุเซ็นแทร์

วันที่หก

นาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น.

04.30 น.

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 นาท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารพร้อมเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้รับควำมขอบคุณ
จำก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* ภาพอาหารเป็ นเพียงภาพตัวอย่างในการนาเสนอเท่ านั้น
* ภัตตาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังไม่ ได้ ทาการจอง

Mie Gourmet Surprise! 6 Days
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อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Mie Gourmet Surprise!

ณ ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน โดยสายการบินไทย
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ โดยสำยกำรบินไทย (TG)
ออกเดินทำงวันที่

3 – 8 มีนำคม 2563

ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่ ำนละ

86,900 บำท

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ ำน

82,900 บำท

เด็กอำยุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน มีเตียงเสริม

78,500 บำท

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน ไม่ มีเตียง

69,500 บำท

พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่ ำนละ

16,900 บำท

หมำยเหตุ





บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำ ถ้ ำจำนวนผู้ใหญ่ เดินทำงตำ่ กว่ำ 15 ท่ ำน
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมกำรเดินทำง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นหลัก
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจำกข้ อผิดพลำดทำงกำรพิมพ์

อัตรำค่ำบริกำรรวม
• ค่ารถรับส่งตามรายการ
• ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ตามรายการ
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ1,500,000 บำท
• ค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตั ิเหตุ วงเงินท่ ำนละ 2,000,000 บำท
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่ำภำษีน้ำมัน ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ตำมภำวะตลำดน้ำมันโลกซึ่งประกำศโดยสำยกำรบิน
ทำงบริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ หำกมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
• ค่าขนกระเป๋ า น้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
• หัวหน้ ำทัวร์ จำกกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอานวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
• บริ การจัดส่งกระเป๋ าถึงห้องพักทุกคืน
Mie Gourmet Surprise! 6 Days
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•
•
•
•

ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
บริ การน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด
บริ การขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
ของพรี เมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (กระเป๋ า Travel kit, universal adapter,
Shopping bag, ปกพาสปอร์ ต, ปากกาไฟฉาย, ร่ ม, แท็กกระเป๋ า, ลูกอม และยาดม)
• Snack box บริ การ ณ ท่าอากาศยาน
• พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่ อง / 2 ท่าน
ค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
• ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบกำร และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯ กาหนด (ผูใ้ หญ่จานวน 15 ท่านขึ้นไป)
2. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 45,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั
ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

3.
4.

5.

ธนำคำรไทยพำณิชย์
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวัตร

สำขำปำโซ่ ทำวเวอร์
เลขที่บัญชี

ออมทรัพย์

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ชื่ อบัญชี นำยภูษณุ โลกำศิริวัตร

สำขำสุ รวงศ์
เลขที่บัญชี

ออมทรัพย์

245-2-03349-9

125-4-08510-0

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอรับชำระค่ ำทัวร์ ยอดเต็มทั้งหมด**
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
กำรยกเลิก
o กรณียกเลิกกำรจองน้ อยกว่ำ 45 วัน ก่อนกำรเดินทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำทั้งหมด
o กรณีแจ้ งยกเลิกภำยใน 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรทัวร์ 50%
ของรำคำทัวร์
o กรณีแจ้ งยกเลิกกำรจองภำยใน 15 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้ จ่ำย
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู ้
เดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
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6.

7.

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้

หมำยเหตุ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของ
สายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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