Japan Alps Snow Wall and Pink Moss
Surprise! 7 Days

โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 14 – 20 เมษายน 2563

Hokkaido Lavender Surprise! 6 Days

Japan Alps Snow Wall and Pink Moss
Surprise! 7 Days
วันแรก
กรุ งเทพฯ – นาโกย่า
14 เมษายน 2563
21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวย
ความสะดวก

วันทีส่ อง
นาโกย่า – ทาคายาม่ า – งานประเพณีทาคายาม่ า มัตสึ ริ
15 เมษายน 2563
00.05 น.

เช้า
08.00 น.

กลางวัน

ค่า

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ นาโกย่ า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน
บริ การอาหารบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ เมือง นาโกย่ า
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนาท่านเดินทางสู่ ทาคายา
มา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกี ยวโต” เป็ นเมืองขนาดเล็กน่ ารักตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่ ยงั คงดูแลวัด ศาลเจ้า
แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหาร น าท่ า นชมงาน เทศกาลทาคายามะประจ าฤดู ใ บไม้ ผ ลิ (Takayama Spring
Festival) เป็ นเทศกาลที่ ประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานสื บเนื่ องมาตั้งแต่ครึ่ งหลังของศตวรรษที่
16 และในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของไทยนั้นจะตรงกับช่วงที่ ดอกซากุระบนเขาทาคายา
มะซึ่ งอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเลออกดอกสะพรั่งให้เราได้ชมพอดี ภาพขบวนแห่ เกี้ยวหรื อรถดาชิ
(Dashi) ที่ ค่อยๆ เคลื่อนตัวอ้อยอิ่งไปใต้ตน
้ ซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่ช่างงดงามจับตา
ทาให้เทศกาลนี้เป็ นเทศกาลยอดนิยมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศให้มา
เยือนเป็ นจานวนมาก

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Suimeikan หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
ทาคายาม่ า – กุโจ – ทดลอง ทาโมเดลอาหาร – หมู่บ้านชิ ราคาว่ า – จุดชมวิวชิ โระยามะ –
16 เมษายน 2563 โทยาม่ า
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ กุโจ เมืองอีกแห่ งหนึ่ งที่ได้สมญานามว่าเป็ นลิตเติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองเล็กๆ
ริ มแม่น้ าในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งสายน้ าและการร่ ายรา นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมงั ยัง
เป็ นเมืองที่ข้ ึนชื่อในเรื่ องการทาโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น นาท่านเข้าชมขั้นตอนการ
ทาโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรี ยนรู ้และทดลอง ทาโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่ า หมู่บา้ นที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโช-สึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
ชื่อนี้ ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่าพนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มี
ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง
10 เมตร ซึ่ ง โครงสร้ างของบ้านสร้ างขึ้ นโดยไม่ใ ช้ตะปู แม้แต่ ตวั เดี ยว แต่ยงั คงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิ มะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
จากนั้น นาท่านสู่ จุดชมวิวชิ โระยามะ ซึ่ งอยูบ่ ริ เวณทางทิศเหนื อของหมู่บา้ น เป็ นจุดที่ ท่าน
สามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บา้ นมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็ นที่
ระลึก
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ค่า

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ จังหวัดโทยาม่ า ที่ได้ชื่อว่าเป็ นประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Toyama Excel Tokyu หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
โทยาม่ า – เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่ า – กาแพงหิมะ – คารุ ยอิซาว่ า
17 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้ นทางสายอัลไพน์ ทาเท
ยาม่ า-คุโรเบะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นาท่านนัง่ รถไฟจากสถานีโทยาม่า เพื่อเดินทาง
สู่สถานีทาเทยาม่า แล้วนาท่านนัง่ เคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขา จากสถานี ทาเทยาม่าไปยังสถานี บีโจดัยระ
ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนาท่านนัง่ รถบัสสู่ สถานีมูโร
โดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสู งถึง 3,015 เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขา
ไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้
เก็ บ ภาพทิ ว ทัศ น์ อ ัน สวยงามน่ า ประทับ ใจจากยอดเขาทาเทยาม่ า ซึ่ ง ในวัน ที่ ท้อ งฟ้ า โปร่ ง
สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ ทาเทยามะนี้ เป็ นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็ นอันดับหนึ่ งของ
โลก โดยมีความสูงของหิ มะที่ทบั ถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสู งถึง 20 เมตรในปี ที่หิมะตกหนัก)
นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กาแพงหิมะ ที่ขุดเป็ นทางยาวเกือบครึ่ งกิโลเมตรหลังเปิ ดเส้นทาง
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ในช่ วงเดื อ นเมษายนของแต่ ละปี ( ส่ วนมากจะเริ่ ม เปิ ดตอนปลายเดื อ น สามารถเช็ ค เวลาที่
แน่ นอนตามประกาศเป็ นปี ๆ ไป)โดยช่วงที่ กาแพงหิ มะมีขนาดสู งที่ สุดก็คือหลังเปิ ดเส้นทาง
ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกาแพงหิ มะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่น
หิ มะ หรื อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จดั ไว้อย่างน่าสนใจได้ดว้ ย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสวิง่ ผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6
กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้น นาท่านขึ้น กระเช้ าไฟฟ้ า ที่ไม่มีเสากลาง
ตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ แล้วนาท่านนัง่ เคเบิล้ คาร์ ลอดภูเขาจากสถานี
คุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียว
ในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิ มะที่ตกรุ นแรงมากในฤดูหนาว
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุด ของประเทศ
ญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อม
เขาหิ มะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจน
เสร็ จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้าม
เขื่อน 800 เมตร
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ คารุยอิซาว่ า แล้วนาท่านสู่โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Prince East หรื อในระดับเดียวกัน

ค่า

วันที่ห้า
คารุ ยอิซาว่ า – นางาโทโร – ชิชิบุ – ทุ่งดอกพิงค์ มอส – โตเกียว
18 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นางาโทโร ซึ่งอยูท่ างตอนเหนือของเขต ชิชิบุ นาท่านล่องเรื อแม่ นา้
อาระคาว่ า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง แม่น้ าอาระคาว่า เป็ นแม่น้ าสายหลัก
ของย่านนางาโทโรแห่งนี้ เปรี ยบดังเช่นแม่น้ าสุมิดะในโตเกียว ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร
พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผายาวตลอดทาง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองชิชิบุ เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด ไซตะมะ เป็ นจังหวัดติดโตเกียว
จิจิบุ มีเทือกเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นจุดที่มีนกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยีย่ มชมเป็ น
จานวนมาก นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์ มอสในเขต ชิชิบุ ซึ่งปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส สี ชมพู
และสี ม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani หรื อในระดับเดียวกัน

ค่า

วันที่หก
โตเกียว – สวนคิโยสุ มิ – ย่านกินซ่ า – ทุ่งดอกพิงค์ มอส – โตเกียว
19 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สวนคิโยสุ มิ (Kiyosumi Garden) เป็ นสวนญี่ปุ่นสาหรับเดิ น
เล่น มีนกป่ า ปลา และเต่านานาชนิดอาศัยอยู่ ต้นสนดาญี่ปุ่นและดอกไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลเติบโต
ขึ้นอย่างหนาแน่น โดยมีสระน้ าขนาดใหญ่เป็ นศูนย์กลาง ลักษณะพิเศษอันมีชื่อเสี ยงของสวนที่
สร้างเสร็ จในสมัยเมจิ (ปี ค.ศ. 1868-1912) คือหิ นอันงดงามที่ใช้เป็ นฉากอันมีค่าได้ถูกจัดเรี ยง
ไว้ทวั่ บริ เวณ รวมทั้งหิ นที่ ได้รับมาจากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นด้วย อาคารที่ยื่นออกมาจากสระน้ าคือ
ศาลาอันเป็ นสถานที่รวมตัว ลักษณะภายนอกคล้ายห้องชงชาช่วยเพิ่มกลิ่นอายความดั้งเดิมให้กบั
สวน เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง
อิสระให้ท่านชม ดอกซากุระสายพันธุ์คันฮิซากุระที่ เบ่งบานภายในสวนคิโยซุ มิ ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านกินซ่ า ย่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตาราง
เมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรี ยญสหรัฐ) นับเป็ นย่านที่มีราคา
อสังหาริ มทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า ร้าน
เสื้ อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่ง
บ้าน และร้านสิ นค้าต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Shinjuku Prince หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีเ่ จ็ด
โตเกียว – สวนคิโยสุ มิ – ย่านกินซ่ า – ทุ่งดอกพิงค์ มอส – โตเกียว
20 เมษายน 2563
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ย่ านชิบามาตะ ย่านทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียว ที่ยงั คง
รักษาความเป็ นเอกลักษณ์มาแต่โบราณไว้ นาท่านเดินชม ไทฉะคุเทนซันโดะ หรื อถนนคน
เดินหน้าวัดไทฉะคุเทน ที่ยงั คงสภาพเดิมอยู่ โดยถนนสายนี้มกั ถูกใช้เป็ นฉากในละครญี่ปุ่น โดย
ในช่วงปี ค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 48 เรื่ องที่ใช้เมืองนี้เป็ นฉากหลัง โดยสองข้างทางเป็ น
ร้านค้าที่มีอายุเก่าแก่ โดยขายสิ นค้า ของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกช้อป
และชิมตามอัธยาศัย

นาท่านชม ยามาโมโตะเท บ้านพักในสวนแบบญี่ปุ่น เดิมทีเป็ นบ้านพักของพ่อค้าในอดีต
ออกแบบโดยใช้สถาปั ตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมกับแบบยุโรป
พิเศษ ให้ท่านลิ้มรสขนมญี่ปุ่นพร้อมจิบชาชมสวนของยามาโมโตะเท

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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17:25 น.
22:30 น.

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่นเก่าแก่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 250 ปี ณ ย่านชิมาบาตะ ให้
ท่านได้ลิ้มลองข้าวหน้าปลาไหล ปรุ งสดใหม่ พร้อมราดซอสอันกลมกล่อมซึ่งสื บทอดกันมาจาก
รุ่ นสู่รุ่น
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริ ตะ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
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
**ร้ านอาหารในโปรแกรมบางร้ านมีพืน
้ ที่จากัด ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเสนอร้ านอาหารใหม่ ใน
ระดับที่ใกล้ เคียงกัน หากร้ านที่นาเสนอมีจานวนที่นั่งไม่ พอในช่ วงเวลาที่ทาการจอง
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ
Japan Alps Snow Wall and Pink Moss Surprise!

ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน
โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 14 – 20 เมษายน 2563
อัตราค่ าบริการ (สายการบิน ไทย : TG)
เดินทางในช่ วง

14 – 20 เมษายน 2561

ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่ านละ

119,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

119,900.-

เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง

109,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มเี ตียง

105,900.-

พักห้ องเดีย่ ว (ห้ องคู่) เพิม่ ท่ านละ

28,500.-

หมายเหตุ
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน

มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริ ษัทเป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน
้ อยู่กับ
สถานทูตแต่ เพียงผู้เดียว
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
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ค่ าบริการรวม













ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม



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

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษ ท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กหรื อ เลื่ อนหรื อเปลี่ ยนแปลงกาหนดการเดิ น ทาง กรณี ที่มี ผูส้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อมีการประกาศลดค่าเงิ นบาท หรื อ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การส ารองที่ นั่ง : บริ ษ ท
ั ฯ ขอรั บ ค่ามัดจาส าหรั บการจองท่ านละ 30,000 บาท โดยกรุ ณาน าเงิ นเข้าบัญ ชี
ธนาคาร แล้วส่ งสาเนาใบนาฝาาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว 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.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
ผูเ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
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6.

7.

ในระหว่างการท่ องเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
การยกเลิก
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 ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด

หมายเหตุ
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน 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 เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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