NAGOYA KYOTO FREE DAY (5D3N)
“หนี ร้อน มาบอกรัก”
สายการบิน AIR ASIA (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์ เอเชียร์ เอ็ก (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)

XJ 638
XJ 639

DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกย่า)
NGO(นาโกย่า) – DMK(กรุงเทพ)

23.55 – 07.45
09.00 – 13.00

** โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
21.00

23.55

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 4 สายการบินไทยแอร์
เอเซียเอ็กซ์ เคาน์เตอร์ 4 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ป่ นุ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชูบุเซ็นแทรร์ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน
ที่ XJ 638 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **

สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออน มอลล์
วันที่ 2
(B/L/-)
07.45

เดินทางถึง สนามบิ นนาโกย่า (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญีป่ ่ นุ มานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้วา่ เป็ น “เมืองมรดก
โลกสุดยิง่ ใหญ่” จากการทีภ่ ายในเมืองมีสงิ่ ปลูกสร้างตามวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่แสนล้าค่าจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกของยูเนสโก้มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก ทีส่ าคัญเมืองนี้ในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ป่ ุนก่อนจะถูกย้าย
ไปยังเมืองโตเกียว สิง่ เหล่านี้น้ีเองเลยทาให้มแี หล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุดชมซากุระทีส่ วยงาม
มากด้วยเช่นกัน
นาท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นาชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้ าใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึง่ ไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม่ เหมือนเรือน
ไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความ
ร่ารวย มังคั
่ ง่ , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุง
เกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์
สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่ า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม
แข็งแรง

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ ต์
เดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมสิ ุและท่านมีความตัง้ ใจยก
บ้านพักแห่งนี้ให้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่ ่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า ปราสาททอง เนื่องจากทีว่ ดั
นี้จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดดเด่นอยู่กลางน้ า ทาให้เกิ ดเป็ นเงาสะท้อนกับพืน้ น้ าเบื้องหน้า จน
เกิดเป็ นภาพทีส่ วยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจานวนนับพัน ซึง่ ตัง้ เรียงกันเป็ นอุโมงค์เส้นทางเดินอยูบ่ ริเวณหลังอาคาร
หลัก เส้นทางนี้จะตรงไปยังป่ าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ ์สิทธิ ์ซึง่ มีความสูง 233 เมตร และเป็ นอาณา

บริเวณส่วนหนึ่งของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในหมูศ่ าลเจ้าจานวนนับพันทีส่ กั การะ
เทพอินาริ (Inari) ซึ่งเป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชื่อของศาสนาชินโต เชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกนัน้ เป็ นผูน้ าสาร
ของอินาริ ดังนัน้ คุณจะสามารถพบเห็นรูปปั น้ สุนขั จิง้ จอกได้ทวไปในอาณาบริ
ั่
เวณศาสนสถานแห่งนี้ ศาลเจ้าฟุชมิ ิ
อินาริ มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตัง้ เกียวโตเป็ นเมืองหลวงในปี 794

พักที่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ อิ ออน มอลล์ เพื่อให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซื้อของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพ่ กั โดยภายใน
เป็ นห้างสรรพสินค้าทีน่ ิยมในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ นั สมัยสไตล์ญป่ี ่ นุ มีรา้ นค้า
ทีห่ ลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีรา้ น
เสือ้ ผ้าแฟชันมากมาย
่
เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็ นต้น
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
เดินทางกลับสูเ่ มืองนาโกย่า
TOYOKO INN HIKONE HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ปราสาทนาโกย่า – ช้องปิ้ง ซากาเอะ - DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

คา่

(B/-/-)

เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า สร้างขึน้ ในยุคเริม่ ต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพพิ ธิ ภัณฑ์ท่ี จัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็ น 2 ชัน้ คือคูเมือง และกาแพงป้ อมปราการ ซึง่ เป็ นจุด
ชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

คา่
พักที่

นาท่าน ช้อปปิ้ งย่านดังนาโกย่า ซากาเอะ (Nagoya Sakae) ย่านช้อปปิ้ งชนาดใหญ่ ทีเ่ พรียบพร้อมไปด้วยร้าน
รวงมากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า , อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครื่องครัว เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง หรือเลือกลิม้
ลองอาหาร และขนมสไตล์ญป่ี ่ นุ มีให้เลือกมากมาย เป็ นต้น
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งก่อนกลับที่ DREAM JAZZ เอาท์เล็ทปาร์ค เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งในร่มยอดนิยม สถานที่
กว้างขวางโออ่าเดินสบายๆ มีรา้ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 56 ร้าน ทีน่ อกจากแบรนด์ทไ่ี ด้รบั ความนิยมทัวไปแล้
่
วนัน้ ยังมี
ร้านทีม่ คี วามพิเศษทีม่ เี ฉพาะทีน่ ่ีเท่านัน้ “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE, Adidas
และ FILA” ชัน้ 3F ถึง 5F เป็ นทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้าแนวเเฟชันและศู
่
นย์อาหาร คนทีม่ าเป็ นครอบครัวมีลูกเล็กๆก็ไม่
ต้องห่วงเพราะมีหอ้ งน้าสาหรับเด็กไว้คอยบริการ รวมทัง้ ยังมีหอ้ งให้นมสาหรับคุณแม่ลกู อ่อนอีกด้วย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย
TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

(B/-/-)

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยการนัง่ รถไฟ (ไม่รวมค่า
รถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟ
่
JR เพือ่ เดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชื่อดัง อาทิ
- ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ้ งชนาดใหญ่ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยร้านรวงมากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ า ,
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครื่องครัว เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง หรือเลือกลิม้ ลองอาหาร และขนมสไตล์ญ่ปี ่ ุน มี
ให้เลือกมากมาย เป็ นต้น
- วัดโอสุคนั นอน ตัง้ อยู่ภายในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็ นวัดในพระพุทธศาสนาทีม่ ี
ชื่อเสียงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิง่ ที่ทาให้วดั นี้มชี ่อื เสียงโด่งดังมากๆก็คง

เพราะวัดแห่งนี้นนั ้ เป็ นทีป่ ระดิษฐานของเทพคันนอน ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้าทีข่ น้ึ ชื่อเรื่องความเมตตา ใกล้ๆ
กันยังจะมีแหล่งช็อปปิ้ งสุดปั งให้ขาช็อปได้กระชุ่มกระชวยกัน สามารถเดินเท้าไปได้สายเลยนะคะเพราะถนน
ทางเดินทีอ่ ยูเ่ ยือ้ งกับบริเวณวัดก็เป็ น ย่านช้อปปิ้ งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ทีม่ รี า้ นค้าและร้านอาหารกว่า
400 ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทาง แต่จะเน้นจาหน่ ายสินค้าทันสมัย เช่น อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์ ชุดคอสเพลย์
และการ์ตูนอะนิเมะ เป็ นต้น
- ปราสาทอิ นุยามะ(Inuyama Castle) ตัง้ อยู่ด้านบนของเนินเขาเล็กๆที่ติดแม่น้ าคิโซ(Kiso River) ภายใน
เมืองอินุยามะ(Inuyama) จังหวัดไอจิ(Aichi) ปราสาทแห่งนี้นบั ได้ว่าเป็ นอีกหนึ่งแห่งเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะ
แล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะนับเป็ น 1 ใน 12 อันดับของปราสาทดัง้ เดิมในญีป่ ่ นุ ต่างจากทีอ่ ่นื ๆทีก่ ลายเป็ น
ซากปรักหักพังเนื่องจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติแ ละสงครามในปลายยุคศักดินาปี ค.ศ.1867 ยังไม่หมดแค่นัน้
ค่ะ เนื่องจากนี่ทน่ี นั ้ ยังติดอันดับ 1 ใน 4 ปราสาททีก่ าหนดให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ ร่วมกับอีก 3 แห่งคือ Himeji
Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อีกด้วย

- หมูบ่ า้ น Nabana no Sato Tulip Festival ดอกทิวลิปบานสะพรังแล้
่ วทีส่ วนนาบานะ โนะ ซาโต้ (Nabana no
Sato) ทีจ่ งั หวัดมิเอะ ซึ่งทุกปี ประมาณช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงสงกรานต์น้ีเอง ทีด่ อกทิวลิปจะบานเต็มที่
อวดโฉมให้เราได้ชมกัน ในโซนของสวนทิวลิปขนาดใหญ่ มีอาคารเปิ ดโอเพ่นให้เราได้ขน้ึ ไปชมจากชัน้ 2 ลงมา
เห็นวิวดอกทิวลิปได้

-

พักที่

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารเที่ยง และอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

เชา้

บริการอาหารเชา้ แบบ SET BOX

09.00
13.00

(B/-/-)

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X
เทีย่ วบินที่ XJ 639 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว
ไม่ใช้ต ั ๋ว
2-3 ท่าน
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
เครื่องบิน
อัตราท่านละ (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา ห้องละ

09 – 13 มิถนุ ายน 62
16 – 20 มิถนุ ายน 62
23 – 27 มิถนุ ายน 62
26 – 30 มิถนุ ายน 62

18,999
18,999
18,999
18,999

อัตราเด็ก ท่านละ

อัตราเด็ก ท่านละ

18,999
18,999
18,999
18,999

18,999
18,999
18,999
18,999

อัตรา
ท่านละ

5,500
5,500
5,500
5,500

11,900
11,900
11,900
11,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครือ่ งบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน
ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่
จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **

ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จาเป็ น ต้อ งท าจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง ว่า กรณี ท่ีมีคิว รอ (Waiting List) ก็จ ะให้สิท ธิไ์ ปตามระบบ ตามล าดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยใดๆในกรณี
ทีไ่ ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย่ วให้แก่นักท่องเทีย่ ว
เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิ นบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมา
จ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ดุ
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ นเพีย งข้ อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

