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บินหรูสุดสบายพร้ อมการบริการสุ ดประทับใจไปกับสายการบินไทย พร้ อมสะสมไมล์ ถึง50%
เที่ยว 2 เมืองภายในทริปเดียว
พิเศษทานขาปูของขึน้ ชื่ อญี่ปนุ่
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปนุ่ – หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

3

ปราสาทมัตสึ โมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ

4

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่ านชินจุกุ

5

เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ

6

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

x

x

✈

โรงแรม
Washington Plaza
Takayama
หรื อเทียบเท่า

✈

Tominoko Hotel
หรื อเทียบเท่า
อิสระ

Washington Hotel
Shinjuku หรื อเทียบเท่า
Washington Hotel
Shinjuku หรื อเทียบเท่า

✈

x

วันที1่
เตะ
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

วันที2่

สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปนุ่ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

00.05 น.

เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปน”
ุ่ เดินทางโดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 พร้ อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม
บนเครื่ อง
เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็ นแทรร์ ประเทศญี่ปน”
ุ่ (เวลาที่ ญี่ปุ่นเร็ วกว่ าเมื องไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่ อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ว ขอต้อนรั บสู่ ประเทศญี่ ปุ่น นั่งรถโค้ชปรั บ
อากาศ จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้คือที่ “หมู่ บ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago)” หมู่ บ้านที่ ได้รับเลื อกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึ คุริ ซึ่ งเป็ นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคาว่า กัสโช ซึ่ งแปลว่า
พนมมือ ตามรู ปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลกั ษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมี ความ
กว้าง 10 เมตร ซึ่ งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรั บ หิ มะที่ ตกมาอย่างหนัก ในช่ วง
ฤดูหนาวได้ดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู Miso Hoba Set (มื้อที1่ )
จากนั้นนาท่านสู่ “ทาคายาม่ า (Takayama)” เพื่อนาท่านไปเดิ นชม “หมู่ บ้านเขตเมื องเก่ าซั นมาจิซู จิ (Sanmachi-Suji)” ซึ่ งเป็ นหมู่ บ้านเก่าแก่
สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็ นอย่างดี ให้อิสระทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่ นชมกับทัศนี ยภาพเมื องเก่าซึ่ งเต็ม ไป
ด้วยบ้านเรื อนโบราณและร้านค้าหลากหลายให้เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกีย่ วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็ นเหล้าสาเก ซุ ป
มิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ โบะโบะ ซึ่ งเป็ นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
รับประทานอาหารคา่ พิเศษ บริการท่านด้ วยเมนูบุฟเฟต์ ขาปู (มื้อที2่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Washington Plaza Takayama หรื อเทียบเท่า

คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และ
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที และอย่ า
ลืมนาหนังสื อเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้ วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ ตมากกว่ า 1 เล่ม ให้ นาติดตัวมาด้ วย)

08.00 น.

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น
ทีพ่ ัก
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วันที3่

ปราสาทมัตสึ โมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที3่ )
นาท่านเข้าสู่ “เมืองมัตสึ โมโตะ (Matsumoto)” จากนั้นนาท่านชม “ปราสาทมัตสึ โมโต้ (Matsumoto Castle)” เป็ นปราสาทไม้ที่ คงความดั้งเดิ ม
และเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้ าค่าประจาชาติ การตัดกันของสี ดาและสี ขาวของผนังปู นด้านนอกปราสาท ทาให้
ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่ น ปราสาทแห่ งนี้ ถูกสร้ างขึ้ นจากองค์ป ระกอบทางสถาปั ตยกรรมที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึ โมโต้ยงั มีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึ งวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดู ใบไม้
ผลิบริ เวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสี สันของดอกซากุระอีกครั้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเซตเมนูพื้นเมืองญี่ปนุ่ (มื้อที4่ )
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟู จิเท็น สกี (Fuji Ten Ski)” ลานสกีและที่ พกั ที่ ต้ งั อยู่บ ริ เวณภู เขาไฟฟูจิ ท่ านจะได้สัมผัสกับ
หิมะที่ตกในช่วงปี ใหม่ หากมีเวลาพอ อิสระ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่ นไถลด้วย สกี เลื อกสนุ กกับสโนว์บอร์ ด
หรื อเพลิดเพลินกับการนัง่ เลื่อนหิมะ ที่ท่านจะสามารถดื่มด่ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง **หมายเหตุ : หากไม่
สามารถทากิจกรรมเล่ นสกีได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยการขึ้นชมพู เขาไฟฟูจิชั้น 5 หรื อเปลี่ยนแปลงเส้ นทางโดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

เทีย่ ง
บ่ าย

หมายเหตุ
**ราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ ไม่ รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ และชุดสาหรับเล่นกิจกรรมต่ างๆ**
**การเล่นสกี หรื อ การขึน้ ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ขึน้ อยู่กบั สภาพของภูมิอากาศของแต่ ละวัน**

เย็น
ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู Kaiseki (มื้อที5่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Tominoko Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที4่

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่ านชินจุกุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที6่ )
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai)” เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสี ฟ้า
เป็ นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ ทะเลสาบ
ยามานาคาโกะ บ่อน้ าทั้ง 8 นี้เป็ นน้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่ มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี
ทาให้น้ าใสสะอาดเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มื อ และ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปและซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเซตเมนูพื้นเมืองญี่ปนุ่ (มื้อที7่ )
นาท่านเดินทางสู่ “โตเกียว (Tokyo)” นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ “วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple)” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ มทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ซึ่ งมักจะมี ผูค้ น
มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่ มีขนาดใหญ่ ที่ สุดในโลกด้วยความสู ง
4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อ ว่า ประตูฟ้าคารณ และถนนจากประตู เข้าสู่ ตัววิหารที่ ประดิ ษฐานเจ้า

เทีย่ ง
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แม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเล่ น รองเท้า
พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ งที่ “ย่ านชิ นจุกุ (Shinjuku)” ให้ท่านอิ สระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่ นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่ จะเอาใจคุ ณผูห้ ญิ งด้วย
กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ ปุ่ นไม่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น
ทีพ่ ัก

เพื่อไม่ ให้ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งของท่าน ให้ ท่านได้ อสิ ระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Washington Hotel Shinjuku หรื อเทียบเท่า

วันที5่

เมืองคาวาโกเอะ – โอไดบะ

เช้ า

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที8่ )
นาท่าเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe)” เมืองเก่าที่ได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองเกียวโตน้อย เมืองคาวาโกเอะมีเสน่หแ์ บบโบราณที่ ยงั คงสภาพให้
เราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ อดีตหัวเมืองสาคัญในสมัยเอโดะ ที่พร้อมจะพาเราย้อนยุคสู่ สมัยเอโดะด้วยอาคารบ้านเรื อนแบบดั้งเดิ มพร้ อมแสดงให้
เห็นถึงวิถีการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ขา้ วเป็ นสมบัติอนั ล้ าค่าของชาวญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านสู่ ถนนคุราซึ คุริ ย่านเมืองเก่าให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ บ้านเรื อนย้อนยุคที่ถอดยาวริ มสองฝั่ง พร้อมให้ท่านได้ชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ ก่อสร้างเป็ นอาคารสามชั้นสู ง
16 เมตร อายุยาวนานกว่า 350 ปี ได้ชื่อว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะ จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยว ตรอกขนมโบราณคาชิ ยะ โยโคโช เป็ น
ซอยเล็กๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่ วนใหญ่กเ็ ป็ นบ้านของชาวบ้านใน
ย่านนั้นที่เปิ ดเป็ นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจานวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ อิ สระ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก สิ นค้าพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที9่ )
นาท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ (Odaiba)” เป็ นเมืองที่เกิดจากการนาขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ นเกาะขนาดใหญ่ บริ เวณอ่ าวโตเกียว เพื่อประโยชน์
ในการป้ องกันประเทศ แต่ ปัจจุ บันโอไดบะได้กลายมาเป็ นเขตเศรษฐกิจอี กแห่ งของประเทศ เนื่ องจากเต็มไป ด้วยร้ านค้ากว่า 150 ร้ าน โซน
อาหาร ห้างสรรพสิ นค้าและอื่นๆ อีกมากมาย นอกจา กนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หลากหลายด้วยฝี มื อของมนุ ษย์ ไม่ ว่าจะเป็ นสะพาน
สายรุ ้ง เป็ นต้น ส่ วนการเดินทางมาที่นี่กส็ ะดวกสบาย จึ งไม่ แปลกหากที่ นี่คือสถานที่ ท่ องเที่ ยวสุ ดฮิ ตของนักท่ องเที่ ยวทั้งในและต่ างประเทศ
พร้อมกับเก็บภาพประทับใจกับยูนิคอร์นกันดั้ม ตัวใหม่ที่ สู งถึง 19.7 เมตร หนัก 49 ตัน สุ ดพิเศษคือ สามารถเปล่ งแสงได้ถึง 50 จุ ดซึ่ งแปลกไป
จากกันดั้ม รุ่ นเดิมะ ที่เคยมีมาเลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนูปิ้งย่ าง Sutamina Tarou (มื้อที1่ 0)

ทีพ่ ัก

นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Washington Hotel Shinjuku หรื อเทียบเท่า

เทีย่ ง
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วันที6่

สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที1่ 1)
ถึงเวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางถึง “สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปน”
ุ่ จัดเตรี ยมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกับโหลดกระเป๋ าและเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสาย การบินไทย เทีย่ วบินที่ TG643 พร้ อมบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึง “สนามบินสุ วรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

12.00 น.
16.30 น.

**หมายเหตุ**
---------- กาหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ตามสถานการณ์ ในท้องถิ่น ทีไ่ ม่ สามารถแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้ ------------------- พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและถ้ าหากมีพาสปอร์ ตมากกว่ า1เล่ม ควรนาติดตัวไปด้ วย ---------**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่าบริการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*
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กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่าน
ราคาท่ านละ

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม / ท่าน

เดือน ธันวาคม 2562
3 – 8 ธันวาคม 2562

56,900.-

55,900.-

25,000.-

56,900.-

55,900.-

25,000.-

56,900.-

55,900.-

25,000.-

56,900.-

55,900.-

25,000.-

17 – 22 ธันวาคม 2562

56,900.-

55,900.-

25,000.-

26 – 31 ธันวาคม 2562

56,900.-

55,900.-

25,000.-

60,900.-

59,900.-

25,000.-

60,900.-

59,900.-

25,000.-

59,900.-

58,900.-

25,000.-

(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่ )

4 – 9 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่ )

5 – 10 ธันวาคม 2562
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)

10 – 15 ธันวาคม 2562
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)

(วันสิ้นปี )

27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

เดือน มกราคม 2563
7 – 12 มกราคม 2563

55,900.-

54,900.-

25,000.-

14 – 19 มกราคม 2563

53,900.-

52,900.-

25,000.-

21 – 26 มกราคม 2563

56,900.-

55,900.-

25,000.-

28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

53,900.-

52,900.-

25,000.-

55,900.-

54,900.-

25,000.-

11 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

55,900.-

54,900.-

25,000.-

18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

53,900.-

52,900.-

25,000.-

25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

52,900.-

51,900.-

25,000.-

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

เดือน มีนาคม 2563
03 – 08 มีนาคม 2563

52,900.-

51,900.-

25,000.-

10 – 15 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

25,000.-
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17 – 22 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

25,000.-

24 – 29 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

25,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ นจะต้ องมีผู้ออกเดินทางมากกว่ า 15 ท่านขึน้ ไป**
**ข้ อความทีร่ ะบุด้วยสี แดง : ช่ วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุดชดเชย หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 ค่าตั๋วเครื่ องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน โดยสาย การบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบินได้ ท่ านละ 1 ชิ้น โดยมี
นา้ หนักรวมกันไม่ เกิน 30 กก. **หมายเหตุ: หากน้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่ าทางสายการบินกาหนด จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ **
 ค่ารถโค้ชนาเทีย่ ว ทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ราคารวม VAT สาหรับค่าบริการ
 ค่าทีพ่ ักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีร่ ะบุไว้ ในรายรายการ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท / ท่าน / ทริ ป
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่ กรณีเสี ยชีวิตและอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง
จานวน 1,000,000.- บาท / การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง จานวน 500,000.- บาท

 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนังสื อเดินทาง, ค่ าโทรศั พท์ , ค่ าโทรศั พท์ ทางไกล, ค่ าอินเตอร์ เน็ต , ค่ าซั กรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ค่าเช่ าอุปกรณ์ และชุดสาหรับเล่นกิจกรรม ณ ลานสกี
 หากผู้เดินทางไม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทาง(พาสปอร์ ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที)่
*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ กุ ครั้ง เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้ น ***
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริการส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
2.

1.

2.

กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณี ใดๆ
กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
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-

ยกเลิก 45 วัน ก่อนออกเดินทาง
ยกเลิก 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
ยกเลิก 14 วัน ก่อนออกเดินทาง
ยกเลิก 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

คืนเงินค่าบริ การเต็มจานวน ของเงินค่าบริ การ
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 30 ของเงินค่าบริ การ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินทุกกรณี

ช่ วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทางได้ กรุ๊ ปที่ เดิ นทางต้องการั นตี มัดจากับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทาง หรื อ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจานวนที่ทางบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริ การทุกส่ วน (เงื่อนไขนี้ใช้กบั การเดินทางไปประเทศที่ตอ้ งใช้วีซ่า)
ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก
รายการอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่ างประเทศ เหตุ การณ์ทางการเมื อง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อ หรื อเกิดจากการตัดสิ นใจจากผูต้ รวจเข้าเมื องหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ ตามที่ กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
การบริ การของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลา
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ ราคาค่ าบริ การ
เพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่ าตั๋วเครื่ องบิ น ค่ าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษ ทั เช่ น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการบริ การ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
รู ปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็ นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่ านั้น เนื่ องจากสถานที่ ท่ องเที่ ยวนั้นมี การ
พัฒนา เสริ มสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริ งจะเป็ นในรู ปแบบใด
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กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและมาเที่ ยวรวมกับ คณะ (Join Tour) ลู กค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ด้วย ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระค่ าใช้จ่ายส่ วนต่ างที่
สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ ออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่ งจะสามารถท าได้
หรื อไม่สามารถทาได้ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง
2.
ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริ ษทั ก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศ
โดยไม่ ไ ด้รั บการยื นยัน จากพนักงาน แล้ว ทัวร์ น้ นั ยกเลิ ก การออกเดิ นทาง บริ ษ ัท ฯไม่ ส ามารถรั บ ผิ ดชอบ ค าใช้จ่า ยใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ตั๋วเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศได้
3.
หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริ ษทั จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น
โรงแรมและห้ อง
1.

1.

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของ
ห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักตามที่ ท่านต้องการ

กระเป๋าเล็กทีถ่ ือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณา งด นาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดิ นทาง
ใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
2.
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอี ยดอี กครั้ ง โดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้ นเครื่ องได้ไม่ เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์ละไม่ เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่ เดี ยวกันใน ถุ งใสพร้ อมที่ จะแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3.
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดย
เด็ดขาด
4.
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที่ จะมาจากสิ่ ง
เหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
ในกรณีกระเป๋าเดินทางสู ญหาย
1.

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสู ญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ท่าน
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูส้ ู งอายุ ที่ มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่ านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
1.
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3.

คาเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อทาความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างลูกค้ าและบริษัทฯ
หลังจากการจองทัวร์ ชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

