OSAKA – TOKYO LAVENDER 6D 4N
โอซากา – เกียวโต – ฟูจิ – โตเกียว

JL 728 (23.30)

JL 728 (06.50)

BKK

KIX

กรุงเทพฯ

คันไซ

BKK

NRT

กรุงเทพฯ

นาริตะ

JL 707 (23.00)

JL 707 (18.05)

2 – 7, 9 – 14 กรกฎาคม 2562
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที 1

กรุงเทพ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ –
ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – เมืองฮามามัตสึ
เมืองฮามามัตสึ – สวนนกและสวนพฤกษชาติ –
หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โกเทมบะ พรีเมีย ม เอาท์ เล็ต –
ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น
ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจิ (ชั9น 5 ขึน9 อยู่กบั สภาพอากาศ) –
โออิชิ ปาร์ ค (ชมดอกลาเวนเดอร์ ) – โตเกียว –
นังรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ – ชินจูก)ุ – ชินจูกชุ ้ อปปิ9 ง
โตเกียว – ***อิสระช้ อปปิ9 งใจกลางเมืองโตเกียว หรื อซื9อทัวร์
เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์
จ่ ายเพิม ท่ านละ 2,800 บาท)

วันที 2
วันที 3

วันที 4

วันที 5
วันที 6

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

อาหาร

B

L

D

โรงแรม
OKURA ACT CITY
HAMAMATSU HOTEL
SUN PLAZA HOTEL
YAMANAKAKO
SHINJUKU WASHINGTON
HOTEL
SHINJUKU WASHINGTON
HOTEL

วันแรก
20.30 น.
23.30 น.

กรุงเทพ – สนามบินคันไซ
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั9น 4 เคาน์ เตอร์ R สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญีป นุ่ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เทีย วบินที JL 728

วันทีส อง

สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – เมืองฮามามัตสึ

06.50 น.

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้ า ประเทศเทศญีปุ่น นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงในอดีตของประเทศญีปุ่ น
นําท่านชม วัดคิโยมิสึ หรื อ เรี ยกว่าวัดนํFาใส เพราะว่ามาจากภายในวัดมีนF าํ ศักดิG สิ ทธิG จากแม่นF าํ 3 สาย ซึ ง
เกิดขึFนเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา เป็ นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี โดยสร้างขึFนในปี ค.ศ. 788
เพือถวายแด่พระโพธิ สัตว์กวนอิม 11 พักตร์ โดยมีทางเดินขึFนสู่ วดั เรี ยกกันว่า “ถนนสายกานํFาชา” เนืองจาก
ในอดีตจะมีร้านขายถ้วยชาเครื องปัF นดินเผาเรี ยงรายตลอดสองข้างทาง ในปั จจุบนั จะมีร้านขายของทีระลึก
ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซืF อ นําท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรื อ เรี ยกว่า วัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมือง
เกียวโต โดยทีวัดแห่ งนีF มีตาํ นานเกียวกับการ์ ตูนเรื องอิกคิวซังที อีกทัFงเคยเป็ นทีพํานักของโชกุนอาชิ คางะ
โยชิมิซึ ผูท้ ีชอบทายปุจฉาวิสัชนากับอิกคิวซังในการ์ตูน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ เป็ นศาลเจ้าชือดังทีนักท่องเทียวทีมาเทียวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดู
โทริ อิ หรื อประตูศาลเจ้าทีเรี ยงต่อทอดยาวจากตีนเขาไปถึงยอดเขาสู งถึง 233 เมตร ประตูโทริ ทีเรี ยงรายกัน
เป็ นอุโมงค์สีแดงนีFเป็ นแหล่งดึงดูดนักท่องเทียวได้เป็ นอย่างดี จากนัFนนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ

เทีย ง
บ่ าย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ ทพี กั OKURA ACT CITY HAMAMATSU HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
https://www.act-okura.co.jp/

วันทีส าม

เมืองฮามามัตสึ – สวนนกและสวนพฤกษชาติ – หมู่บ้านอิยาชิ โนซาโตะ – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต –
ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ (KAKEGAWA KACHOEN) เชิ ญท่านดื มดําไปกับ
บรรยากาศอันแสนโรแมนติกและตืนตาไปกับความอลังการของดอกไม้นานาชนิ ดทีแข่งกันเบ่งบานอวด
สี สันอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็ นโซนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นโซนดอกไม้ อาทิ ดอกโคมญีปุ่ นจาก
700 สายพันธุ์ทวโลกที
ั
แข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเทียว นอกจากนัFนยังมีนกฮูก สายพันธุ์หายากทัFงจาก
ญีปุ่ นและทัวโลกให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด
บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิ โนซาโตะ ตัFงอยูใ่ นพืFนทีทีเคยเป็ นหมู่บา้ นเกษตรกรรมบนชายฝังทิศตะวันตก
ของทะเลสาบไซโกะซึงถูกพายุไต้ฝนพั
ุ่ ดถล่มในปี 1966 จนกระทัFงต่อมาอีก 40 ปี ได้รับการบูรณะขึFนใหม่ให้
เป็ นแบบดัFง เดิ ม และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรี ย นรู ้ เกี ยวกับวัฒนธรรม
จากนัFนนําท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรี เมียม เอาท์ เล็ต เป็ นหนึ งในเอาท์เล็ตทีมีชือเสี ยงและเป็ นทีนิยมทีสุ ด
แห่งหนึงในญีปุ่ น เพราะนอกจากทีนีจะมีสินค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกราคาถูกกว่า 200 ร้านแล้ว รอบๆ บริ เวณ
ยังโรแมนติกและสวยงามเพราะตัFงอยูบ่ นเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทางเชือมไปสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ

เทีย ง
บ่ าย

โดยทีนี ถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนและมีสะพานเชือมถึงกัน นันก็คือ West Zone ทีอยูด่ า้ นหน้าเอาท์เล็ต และ
East Zone ทีอยูต่ ิดติดกับอุทยานฮาโกเนะ และทีนียังมีสวนกุหลาบ และชิงช้าสวรรค์อีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ ยามานาคาโกะ
นําท่านเดินทางสู่ ทพี กั SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรื อระดับเทียบเท่า
http://www.sunplaza-hotel.com/index.html

คํา

บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
---ให้ท่านได้ผอ่ นคลายแบบญีปุ่ นแท้ๆ โดยการแช่นF าํ แร่ ร้อน หรื อทีชาวญีปุ่ นเรี ยกกันว่า ออนเซน(ONSEN)
เพือคลายความเมือยล้า และการแช่ออนเซนยังดีต่อสุ ขภาพ โดยทําให้เลือดลมสู บฉี ด ผิวพรรณสดใสมีนF าํ มี
นวล และช่วยให้ระบบการเผาผลาญดีขF ึน---

วันทีส ี

ยามานาคาโกะ – ภูเขาฟูจิ (ชั9น 5 ขึน9 อยู่กบั สภาพอากาศ) – โออิชิ ปาร์ ค (ชมดอกลาเวนเดอร์ ) – โตเกียว –
นังรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ – ชินจูก)ุ – ชินจูกชุ ้ อปปิ9 ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฟูจิ (ชั9น 5 ขึน9 อยู่กบั สภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญีปุ่ น ชมความงามของภูเขา
ฟูจิ สวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็ นภูเขาไฟทีสวยทีสุ ดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้และมีความ
สู งประมาณ 3,776 เมตร จากนัFนนําท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ ค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิทีสวยทีสุ ด
อีกแห่งหนึง ตัFงอยูท่ างเหนือริ มฝังทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันทีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้
อย่างชัดเจน โดยตลอดปี สวนแห่งนีFจะมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไป ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน

เทีย ง
บ่ าย

คํา

วันทีห้า
เช้ า

กรกฎาคม จะเป็ นช่วงทีมีการจัดงาน KAWAGUCHIKO HERB FESTIVAL ซึ งเต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์
ในปี นีFจดั ขึFนระหว่างวันที14มิ.ย.-15ก.ค.62 ดอกลาเวนเดอร์จะส่ งกลินหอมไปทัวทัFงสวน
บริการอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟโอดาวาระเพือ นังรถไฟชินคันเซน หรื อ รถไฟหัวกระสุ นได้ชือว่าเป็ นรถไฟทีมี
ความเร็ วสู งทีสุ ดในโลก โดยมีความเร็ วถึง 240 ก.ม. / ชัวโมง มุ่งหน้าสู่ สถานี รถไฟชินจูกุ จากนัFนนําท่านสู่
ย่ านชิ นจูกุ ย่านช้อปปิF งทีมีชือของกรุ งโตเกี ยว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซืF อสิ นค้านานาชนิ ด ร้าน
ร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริ โอช็อป เสืF อผ้านําสมัย กระเป๋ า รองเท้าวัยรุ่ นอย่างโอนิทสึ
กะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื องสําอางสุ ดฮอทอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทพี กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
https://washington-hotels.jp/shinjuku/

โตเกียว – ***อิสระช้ อปปิ9 งใจกลางเมืองโตเกียว หรื อซื9อทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ
(โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิม ท่านละ 2,800 บาท)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัFนให้ทา่ นได้เลือกอิสระช้อปปิF ง หรื อซืF อทัวร์ เสริ มโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคา
ผูใ้ หญ่จ่ายเพิม 2,800 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิ ญท่านพบกับความอลัง การซึ งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่ ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัส
กับเครื องเล่นในหลายรู ปแบบ เช่ น ท้าทายความมันส์ เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN,
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรื อผจญภัยในป่ า
กับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมี พูห์, ตะลุ ยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO
BLASTERS, เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่ งจินตนาการกับการ์ ตูนทีท่านชื นชอบ รับประทานอาหารกลางวันอิสระ
ตามอัธยาศัย เชิ ญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิF งหรื อสนุ กสนานกันอย่างต่อเนืองกับเครื องเล่นหลากหลาย
ชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ ทพี กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า
https://washington-hotels.jp/shinjuku/
วันทีห ก

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรื อวัดเซ็ นโซจิ วัดเก่าแก่ทีสุ ดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
ทองคําศักดิGสิทธิG ทีใครมาขอพรก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนีF ยงั มีโคมแดงยักษ์ตF งั อยูบ่ ริ เวณ
หน้าประตูทางเข้าและรู ปปัFน 2 เทวบาลผูร้ ักษาประตู คือฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุ นีบาต
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนัFนนําท่านเดิ นทางสู่ ห้ างสรรพสิ นค้ าอิออนมอลล์ ห้างสรรพสิ นค้าทีนิ ยมในหมู่นักท่องเทียว ภายใน
ตกแต่งในรู ปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่ น มีร้านค้าทีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, ร้าน 100 เยน,
SARIO STORE, CAPCOM GAMES ARCADE และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ งบางร้านไม่ตอ้ ง
เสี ยภาษีสินค้าสําหรับนักท่องเทียวชาติ
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

18.05 น.
23.00 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เทีย วบินที JL 707
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

2 – 7, 9 – 14 กรกฎาคม 62 48,900.-

เด็กอายุต่ํากว่า
12 ปี มีเตียง

เด็กอายุต่ํากว่า
12 ปี ไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

48,900.-

39,900.-

7,300.**ราคานี รวมตั วเครืองบิ น

หมายเหตุ: กรุ ณาอ่านเงือนไขให้ ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์ และชําระค่ ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครัFงต้องมีจาํ นวนผูร้ ่ วมเดินทางตัFงแต่ 15 ท่านขึFนไป บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิG ในการเลือน หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผเู ้ ดินทางตํากว่า 15 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริ การ ทุก วันเดิ นทางมี ม าตรฐานเดี ย วกัน แต่ราคาทัวร์ อาจจะแตกต่า งกัน
เนืองจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัFงของไทยและประเทศญีปุ่ น ราคาบัตรโดยสารเครื องบินและโรงแรม
จะสู งกว่าปกติ
- เนืองจากโรงแรมทีพักในประเทศญีปุ่ นส่ วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต้องการห้องพักแบบเตียงเดียว
พักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีให้บริ การโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จา่ ย แต่บางโรงแรมต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิมเติมและต้องทํา
การรี เควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนการเดินทางทุกครัFง)
- เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิ ทธิG ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทัFงสิF น
- บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรื อห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผูเ้ ดินทางได้
เนืองจากผูเ้ ดินทางอาจมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล,
ความล่าช้าการเลือนหรื อยกเลิกเทียวบิน และอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
อัตรานีร9 วม
- ค่าบัตรโดยสารเครื องบินไป – กลับ ชัFนประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านัFน) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามทีระบุไว้เท่านัFน
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีนF าํ มัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิมใน
ภายหลัง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิGในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการทีระบุไว้เท่านัFน
- ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัFน

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของ บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานีไ9 ม่ รวม
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อในรายการ เช่ น ค่าโทรศัพ ท์, ค่า ซัก รี ด, ค่าเครื องดื ม และอาหารทีสังเพิมเติ ม
นอกเหนือจากทีบริ ษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่านํFาหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี นF าํ หนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้
- ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสําหรับคนต่างชาติ
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิGในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
บัตรโดยสารเครื องบิน
- ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกรุ๊ ป กรณี ลูกค้าต้องการเลือนวันเดินทาง
กลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่ วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ น
ผูก้ าํ หนด ซึงทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
- และในกรณี ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการออกบัตรโดยสารไปแล้วนัFน ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัFน กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้
หรื อไม่
- กรณี ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี ยนระดับชัFนทีนังจากชัFนประหยัดเป็ นชัFนธุ รกิ จ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะดําเนิ นได้ภายหลัง หลังจากออกบัตรโดยสารกรุ๊ ปแล้วเท่านัFน โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนิ นการทุก
ขัFนตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณี ทีออกบัตรโดยสารไปแล้วนัFน ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้และต้องการเปลียนตัวผูเ้ ดินทาง ในกรณี นF ีทาง
บริ ษทั ฯจะทําการตรวจสอบกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลียนชือผูโ้ ดยสารท่านอืนแทนได้หรื อไม่ กรณี ถา้
สามารถเปลี ยนได้จะมีค่าใช้จ่า ยที เกิ ดขึFนจริ งในการเปลี ยนแปลงบัตรโดยสาร ลู กค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยเองทัFงหมด
- ทางสายการบินไม่รับจองทีนัง (LONG LEG) ลูกค้าทีประสงค์ทีนังนีF ทางลูกค้าต้องชีFแจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีสนามบิน
- ในบางรายการทัวร์ ทีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรื อสายการบินอืน นํFาหนักกระเป๋ าอาจจะถูก
กํา หนดให้ตาหรื
ํ อสู ง กว่า มาตรฐานได้ ทัFง นีF ขF ึนอยู่ก บั ข้อกํา หนดของแต่ละสายการบิ น ซึ งผูเ้ ดิ นทางสามารถ
ตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุ ณาใส่ หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัFงทีกรอกรายละเอียดการจองทัวร์ทีทางบริ ษทั ฯส่ งให้เพือประโยชน์ของตัวท่าน
เอง (กรุ ณาเก็บหางบัตรโดยสารทัFงขาไปและขากลับไว้เพือตรวจสอบกรณี ท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถ
ใช้หางบัตรโดยสารเพือยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชําระเงิน
1. ส่ งใบจองทัวร์ แ ละชําระเงิ นมัดจําภายใน 3 วัน นับจากวัน ที จอง เงิ นมัดจําถื อ เป็ นการยืนยันการจองของท่า น
เงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2. ชําระค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือทัFงหมดล่วงหน้า 20วัน ก่อนเดินทาง
3. หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่ วนทีเหลือตามกําหนดวันดังกว่า ทางบริ ษทั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข
และทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิGในการคืนเงินมัดจําตามเงือนไขการยกเลิก
การเลือน /ยกเลิก
1. การเลื อนการเดิ น ทางหรื อ ยกเลิ ก การเดิ น ทางนัFน ต้อ งแจ้ง ทางบริ ษ ัท ฯเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร (แฟกซ์ -เมล์ )

ในวันทําการคือ วันจันทร์-วันศุกร์ ตัFงแต่เวลา 09.00-17.30 น.
2. หากท่านยกเลิ กการเดิ นทางเงื อนไขใดเงื อนไขหนึ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดิ นทางมาแทนได้โดยอยูใ่ นช่ วงตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯจะดําเนินการเปลียนชือผูโ้ ดยสารใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายเพิมในส่ วนค่าเปลียนชือบัตร
โดยสาร ทัFงนีFตอ้ งไม่อยูใ่ นเงือนไขบัตรโดยสารทีไม่อนุญาตให้เปลียนชือและไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
3. (ในกรณี ยืนวีซ่า) หากท่านยกเลิ กการเดิ นทางอันเนื องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ งในคณะของท่าน ไม่ได้รับการ
พิจารณาวีซ่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม อันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อ
ยกเลิกพร้อมกันทัFงหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขขัFนต้น

ยกเลิกก่อนวันเดินทาง

เก็บเงิน กรณีเลือน หรื อ ยกเลิก การเดินทาง

หมายเหตุ

< 10 วัน
11-15 วัน
16-30 วัน
35-45 วัน
> 45 วัน

เก็บค่าทัวร์ทFงั หมด 100%
เก็บค่าทัวร์ 50%
เก็บค่ามัดจําทัFงหมด 100%
เก็บค่ามัดจํา 50%
คืนเงินทัFงหมด

ทางบริ ษทั ฯได้ทาํ การจองและชําระค่าใช้จ่าย
ต่างๆทีเกียวข้องกับรายการท่องเทียวต่างๆไว้
ล่วงหน้า กับทางสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร
และค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ เมือท่านตกลงชําระ
เงินให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ถือว่าท่านยอมรับ
เงือนไขการเดินทางทีระบุไว้ทF งั หมด

