WONDERFUL JAPAN

ทาคายาม่ า – คานาซาว่ า – นาโกย่ า
5 วัน 4 คืน
ปกติ 43,900.พิเศษ

33,900.-

กาหนดเดินทาง : วันที่ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ในบรรยากาศฤดูหนาวทีถ่ ูกปกคลุมไปด้ วยสี ขาวของหิมะ
ย้ อนอดีตสู่ สมัยเอโดะ บนถนนสายเก่าซันมาชิซูจิ เมืองทาคายาม่ า
ชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนทีม่ คี วามสวยงามติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญีป่ ุ่ น
สั มผัสความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติของผาหินลาวาและวิวทะเลทีง่ ดงาม ณ จุดชมวิวผาโทจินโบะ
ชมภาพวาดทีม่ อี ายุยาวนานกว่ า 100 ปี จากศิลปิ นทีม่ ชี ื่อเสี ยงของญี่ปุ่นถึง 144 ท่ าน ณ วัดเอเฮจิ
ชมรถไฟชินคันเซ็น และรถไฟแม็กเลฟรุ่นล่าสุ ด ณ พิพธิ ภัณฑ์ การรถไฟญี่ปุ่น
เข้ าชมความอลังการของปราสาทนาโกย่ า
พักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว ถึง 4 คืนเต็ม พร้ อมผ่ อนคลายกับการแช่ ออนเซ็น 1 คืน
บินกลางวันสบายๆ กับสายการบินไทย โดยให้ ท่านได้ พกั 1 คืน ก่อนเทีย่ ว

1

วันแรก
08.00 น.
10.45 น.
18.10 น.

ค่า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ – สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่ า – เมืองโอคาซากิ
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
แอร์ เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจาก ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดย สายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 646
เดิ นทางถึ ง สนามบินเซ็ นแทร์ นาโกย่ า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาที่ ญี่ปุ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิกาของท่ านให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่น
เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านเดินทางสู่ โอคาซากิ ซึ่ งในสมัยสงครามเซงโกคุเป็ นเมืองของตระกูล
โทคุคาวะ ซึ่ งต่อมาก็ได้ครองญี่ปุ่นในสมัยเอโดะและเป็ นหัวเมืองใหญ่ที่มีอีกหลายปราสาทอยู่ใต้บงั คับบัญชา
เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองรอยต่อระหว่างเกียวโตกับเอโดะนัน่ เอง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั OKAZAKI NEW GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
โอคาซากิ – กุโจฮาจิมงั – เมืองทาคายาม่ า – จวนผู้ว่าแห่ งเมืองทาคายาม่ า – ถนนซันมาชิ ซู จิ –
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกุโจฮาจิมงั สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่ยงั คงรักษาเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมอันงดงามได้อย่างดีเยี่ยม และเป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความงามพิสุทธิ์ ของสายน้ าใส อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นชมเมือง และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแบบสังคมท้องถิ่นที่อยู่กนั แบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย สงบสุ ข
ซึ่ งเป็ นสังคมที่หาได้ยากในปั จจุบนั จากนั้นนาท่านสู่ เมืองทาคายาม่ า เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นออายของ
ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมโบราณที่ ยงั คงหลงเหลืออยู่ รอให้ท่านได้มาสัมผัส...นาท่านชม จวนผู้ว่าแห่ ง
เมืองทาคายาม่ า หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ทาคายาม่ าจินยะ ซึ่ งเคยเป็ นทั้งที่ ทางานและที่ อยู่อาศัยของผูว้ ่าราชการ
จังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรื อกว่า 300 ปี
ที่แล้ว ภายในกว้างขวางและแบ่งเป็ นห้องต่างๆ มีการจัดแสดงข้าวของเครื่ องใช้สมัยเก่า อาทิ เอกสารเก่า อาวุธ
ชุ ดของข้าราชการสมัยโบราณ ฯลฯ จากนั้นสู่ ถนนซั นมาชิ ซู จิ ซึ่ งเต็มไปด้วยบ้านเรื อนและร้านค้า ที่ ยงั คง
อนุ รักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะเอาไว้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ ระลึกพื้นเมืองที่ เป็ นงานทามือ
และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 โดย
ลักษณะบ้านเรื อนของที่นี่ถกู สร้างเป็ นแบบสไตล์กสั โซ-สึ คุริ ซึ่ งเป็ นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม บ้านแต่ละหลังจะ
มุงด้วยฟางข้าว สร้างขึ้ นโดยชาวบ้านที่ ร่วมมือกันในชุ มชน และโครงสร้างของบ้านจะสร้างโดยไม่ใช้ตะปู
แม้แต่ตวั เดี ยว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิ มะที่ ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่ วงฤดูหนาวเป็ น
อย่างดี เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึกหรื อจะเลือกเดิ นซื้ อ
สิ นค้าที่เป็ นของฝากกันตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่ า เพื่อเข้าสู่ที่พกั
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ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั KANAZAWA APA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

คานาซาว่ า – สวนเคนโระคุเอ็น – หน้ าผาโทจินโบะ – วัดเอเฮจิ – เมืองนากาฮาม่ า – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สวนเคนโระคุเอ็น (Kenrokuen) สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่น ที่ มีขนาดพื้นที่ ถึง 11.4 เฮกเตอร์ มีสระน้ า
ขนาดใหญ่และเนิ นเขาที่ สร้างขึ้ น รวมทั้งบ้านเรื อนหลายหลังซึ่ งอยู่ในสวนซึ่ งท่านสามารถเดิ นเยี่ยมชมได้
ทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังจะได้เพลิดเพลินไปกัยต้นไม้และดอกไม้ภายในสวน อาทิ ดอกต้นพลัมและซากุระ
ในฤดุใบไม้ผลิ ดอกอาซาเลียและไอริ ซในช่วงต้นฤดูร้อน รวมทั้งใบไม้สีแดงและเหลืองในฤดูใบไม้ร่วง ส่ วน
ในฤดูหนาวก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของต้นไม้ที่ถกู ปกคลุมไปด้วยหิ มะสี ขาวโพลน จากสัดส่ วนและ
ความงดงามทาให้สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านสู่ หน้ าผาโทจินโบ หน้าผาหิ นที่ ถูกน้ าทะเลและคลื่ นกัดเซาะจนมี รูปร่ างต่ างๆ บนความยาวกว่า 1
กิโลเมตร เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม นอกจากยังเป็ นผาหิ นแอนดีไซต์ ที่มีส่วนผสมของแร่ ไพรอกซี น ซึ่ งมีเพียง
ที่ นี่ที่เดี ยวเท่านั้นในญี่ปุ่น และถือเป็ นสถานที่ สาคัญทางธรณี วิทยาที่ ได้รับการจดทะเบี ยนให้เป็ น “อนุ สรณ์
สถานทางธรรมชาติแห่ งชาติ” จากนั้นนาท่านสู่ วัดอิเฮจิ วัดเก่าแก่ในนิ กายเซน ที่มีชื่อเสี ยงยาวนานในเรื่ อง
ของการฝึ กสมาธิ แบบเซน สถานที่ สาคัญของวัดนี้ คือ ห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่ งเมื่อ 100 ปี ก่อน ทางวัดได้ให้
ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่นกว่า 144 ท่าน มาวาดภาพทิวทัศน์ลงบนเพดานในห้องโถงนี้ รวมทั้งสิ้ น 230 ภาพ
ซึ่ งเป็ นภาพที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนากาฮาม่ า
เพื่อเข้าสู่ที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NAGAHAMA RORAL HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ าแร่ ธรรมชาติ” หรื อ “ออนเซ็น” (Onsen) ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่
ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องการรักษาสุ ขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่
เช้ า

นากาฮาม่ า – พิพธิ ภัณฑ์ การรถไฟญี่ปุ่น – ปราสาทนาโกย่ า (ชมด้ านใน) – ช้ อปปิ้ งซาคาเอะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากเมืองนากาฮาม่าสู่ พิพธิ ภัณฑ์ การรถไฟญี่ปุ่น (SCMaglev And Railway Park) เป็ นพิพิธภัณฑ์
รถไฟของบริ ษั ท Central Japan Railways (JR Central) เปิ ดให้ เ ข้ า ชมในปี 2011 ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าของรถไฟความเร็ วสู งในญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ อาทิ รถไฟหัวจักรไอน้ า รถไฟชิ นคัน
เซ็นหรื อรถไฟหัวกระสุ นที่ ได้บนั ทึ กไว้ในสถิติโลก และรถไฟแม่เหล็กหรื อแม็กเลฟรุ่ นล่าสุ ด รวมทั้งคอล
เลกชัน่ รถไฟ 39 ขบวนที่ปลดออกจากการใช้งานและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเข้าชม
ปราสาทนาโกย่ า (ชมด้ านใน) ปราสาทที่มีความสวยงามอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ซึ่ งถูกสร้างขึ้นตามคาสัง่ ของโช
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กุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็ นฐานอานาจความมัน่ คงและป้ องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ปั จจุบนั
เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดง ข้าวของเครื่ องใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมัยโบราณ ภายนอกมีสวนสวย
ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณรอบๆตัวปราสาท อิ สระให้ท่านได้หามุมสวยๆ เก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่ านซาคาเอะ (SAKAE) ย่านการค้าที่มีความสาคัญที่สุดของเมืองนาโกย่า เป็ นสถาน
ที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังและร้านค้าต่างๆมากมาย ตั้งเรี ยงรายเต็มสองฟากฝั่งถนน อาทิ ห้างมัทสึ ซากะ,
ศูนย์พลาซ่า MEDIA PARK ที่รวมสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 300 ร้าน, เมืองใต้ดิน CENTRAL PARK ที่เพียบพร้อม
ไปด้วยร้านค้าสิ นค้าแฟชัน่ ของใช้น่ารักๆและร้านซาลอน ฯลฯ เป็ นต้น
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศั ย **ให้ท่านเลือกทานอาหารที่ ข้ ึ นชื่ อของเมืองนาโกย่าได้
ตามใจชอบ ซึ่ งมีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน อาทิ ปี กไก่ทอดเทบะซากิ , ไก่นาโกย่าโคชิ ง, สปา
เก็ตตี้ราดหน้า, มิโซะนิ โคมิอุดง้ , ก๋ วยเตี๋ยวคิชิเม็ง, มิโซะโอเด้ง, ข้าวหน้าปลาไหลฮิตสึ มาบุชิ, อุดง้ แกงกะหรี่ ,
หมูทอดมิโซะคัตสึ , ราเม็งไต้หวัน, ข้าวปั้นไส้เท็มปุระ, สปาเก็ตตี้นาโปลีกระทะร้อน ฯลฯ เป็ นต้น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั THE WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า
เช้ า
11.00 น.
15.40 น.

สนามบินเซ็นแทร์ นาโกย่ า – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เพื่อทาการเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางจาก สนามบินเซ็ นแทร์ นาโกย่ า โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 645
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน
กาหนดการดินทาง

พัก
ห้ องละ 2 - 3 ท่ าน

พักเดีย่ ว
ชาระเพิม่ ท่ านละ

24-28 มกราคม 2559
5-9 กุมภาพันธ์ 2559

33,900.33,900.-

9,000.9,000.-

อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ อัพเดท ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
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โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน Standard Twin) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิม้ ลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินคุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน ญี่ปุ่นวันละ 500 เยน x 5 วัน = 2,500 เยน/ท่าน/ทริ ป
เงือ่ นไขการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุด งาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 27,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 12,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 7,000 บาท
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ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
หลังจากสารองที่ นงั่ เรี ยบร้ อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรั บหนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้ง ไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
หักเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
หักเงินค่าทัวร์ 75%
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 100%
กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นง่ั ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี
ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาด กว้าง x ยาว x สู ง ไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 นิ้ว
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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