NAGOYA KYOTO FREEDAY (4D3N)
“NGO09 NAGOYA เฟี ยวฟ้ าว มะพร้าวหอม”
สายการบิน THAI LION AIR (SL)

บินด้วยสายการบิน ไทยไลออน แอร์ (SL) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)
SL310
SL311

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

07.45 – 15.45
17.15 – 21.50

** โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที. 1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ช้องปิ ง ซากาเอะ
04.30

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที สนามบิ นดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน > ประตูทางเข้าที 4 สายการบินไทยไลออน
แอร์ เคาน์เตอร์ 8 เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า

07.45

ทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญีปุ่นไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื น จะมีโทษ
ปรับและจับ ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ชูบุเซ็นแทรร์ประเทศญี. ปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR

15.45

เทียวบินที SL 310 **ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชัวโมง **
เดินทางถึง สนามบิ นนาโกย่า (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 9 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

คํา.

เรียบร้อยแล้ว
นํ าท่าน ช้ อปปิ งย่านดังนาโกย่า ซากาเอะ (Nagoya Sakae) ย่านช้อปปิ งชนาดใหญ่ ทีเพรียบพร้อมไปด้วย
ร้านรวงมากมาย อาทิเช่น เครืองใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครืองครัว เสือผ้า เครืองสําอาง หรือ
เลือกลิมลองอาหาร และขนมสไตล์ญปุี น่ มีให้เลือกมากมาย เป็ นต้น
เพื.อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

พักที.

TOYOKO INN HIKONE HOTEL , SHIGA หรือเทียบเท่า

วันที. 2 เกียวโต – วัดคิ โยมิ สึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ – อิ ออน มอลล์
เชา้

(B/L/-)

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญีปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามให้ว่าเป็ น “เมือง
มรดกโลกสุดยิงใหญ่ ” จากการทีภายในเมืองมีสงปลู
ิ กสร้างตามวัฒนธรรมทีเก่ าแก่แสนลําค่าจนได้รบั การขึน
ทะเบียนเป็ นมรดกของยูเนสโก้มากทีสุดแห่งหนึงในโลก ทีสําคัญเมืองนีในอดีตยังเคยเป็ นเมืองหลวงของญีปุ่น
ก่อนจะถูกย้ายไปยังเมืองโตเกียว สิงเหล่านีนีเองเลยทําให้มแี หล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมมากมาย รวมถึงจุด
ชมซากุระทีสวยงามมากด้วยเช่นกัน
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นํ าชมวัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ าใส ทีติดรอบสุดท้ายของการประกวด E ใน F สิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดทีใหญ่และเก่าแก่ตงอยู
ั ่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อน

กันตามแนวนอนตังจากพืนดินขึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึงไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วธิ กี ารเข้าลิม เหมือน
เรือนไทย วัดนีมีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ ากรุงเกียวโต กว่า E,9HH ปี มาแล้ว เป็ นทีประดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพเจ้า
แห่งความรํารวย มังคัง , นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีสวย
ทีสุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดืม
นํ าศักดิ Jสิทธิ Jสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขา โดยเชือว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ ต์
เดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ เดิมสร้างขึนเพือใช้เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมสิ ุและท่านมีความตังใจ
ยกบ้านพักแห่งนีให้เป็ นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า ปราสาททอง เนืองจาก
ทีวัดนีจะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทังหลังตังโดดเด่นอยูก่ ลางนํา ทําให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพืนนํ าเบืองหน้ า
จนเกิดเป็ นภาพทีสวยงามเป็ นอีกสัญลักษณ์หนึงของเมืองเกียวโต

นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ตังอยู่ทางตอนใต้ของเกียวโต ศาลเจ้า
แห่งนีมีชอเสี
ื ยงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดงจํานวนนับพัน ซึงตังเรียงกันเป็ นอุ โมงค์เส้นทางเดินอยู่
บริเวณหลังอาคารหลัก เส้นทางนีจะตรงไปยังป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ Jสิทธิ Jซึงมีความสูง
9XX เมตร และเป็ นอาณาบริเวณส่วนหนึงของศาลเจ้าศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริเป็ นศาลเจ้าทีสําคัญทีสุดในหมู่ศาล
เจ้าจํานวนนับพันทีสักการะเทพอินาริ (Inari) ซึงเป็ นเทพผูร้ กั ษาข้าว ตามความเชือของศาสนาชินโต เชือกัน
ั นัขจิงจอกได้ทวไปในอาณา
ว่าสุนัขจิงจอกนันเป็ นผูน้ ํ าสารของอินาริ ดังนันคุณจะสามารถพบเห็นรูปปนสุ
ั
บริเวณศาสนสถานแห่งนี ศาลเจ้าฟุชมิ ิ อินาริ มีมาตังแต่สมัยโบราณ ก่อนการก่อตังเกียวโตเป็ นเมืองหลวง
ในปี 794

นําท่านเดินทางเข้าสู่ อิ ออน มอลล์ เพือให้ท่านได้จบั จ่ายใช้ส่อย ซือของใช้และอาหารก่อนเข้าทีพัก โดยภายใน
เป็ นห้างสรรพสินค้าทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวชาวต่ างชาติ ภายในตกแต่ งในรูปแบบทีทันสมัยสไตล์ญีปุ่น มี

คํา.
พักที.

ร้านค้าทีหลากหลายมากกว่า E\H ร้านจําหน่ ายสินค้าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี
ยัง มีร้า นเสือผ้ า แฟชันมากมาย เช่ น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น
อิ สระอาหารคํา. เพื.อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที.ยว
เดินทางกลับสู่เมืองนาโกย่า
TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที. 3

อิ สระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ งตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยการนังรถไฟ (ไม่รวมค่า
รถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟ JR เพือเดินทางเทียวในแหล่งท่องเทียวชือดัง อาทิ
- ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ งชนาดใหญ่ ทีเพรียบพร้อมไปด้วยร้านรวงมากมาย อาทิเช่น เครืองใช้ไฟฟ้า,
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์เครืองครัว เสือผ้า เครืองสําอาง หรือเลือกลิมลองอาหาร และขนมสไตล์ญปุี น่ มี
ให้เลือกมากมาย เป็ นต้น
- วัดโอสุคนั นอน ตังอยู่ภายในเมืองนาโกย่า(Nagoya) จังหวัดไอจิ(Aichi) นับว่าเป็ นวัดในพระพุทธศาสนาที
มีชอเสี
ื ยงมากๆในแถบตอนกลางของนาโงยา(Nagoya)เลยนะคะ สิงทีทําให้วดั นีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังมากๆก็คง
เพราะวัดแห่งนีนันเป็ นทีประดิษฐานของเทพคันนอน ซึงเชือกันว่าเป็ นเทพเจ้าทีขึนชือเรืองความเมตตา
ใกล้ๆกันยังจะมีแหล่งช็อปปิ งสุดปงั ให้ขาช็อปได้กระชุ่มกระชวยกัน สามารถเดินเท้าไปได้สายเลยนะคะ
เพราะถนนทางเดินทีอยู่เยืองกับบริเวณวัดก็เป็ น ย่านช้อปปิ งโอสุ(Osu Shopping Arcade) ทีมีรา้ นค้าและ
ร้านอาหารกว่า mHH ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทาง แต่จะเน้นจําหน่ ายสินค้าทันสมัย เช่น อุปกรณ์อเิ ลกทรอ
นิกส์ ชุดคอสเพลย์ และการ์ตูนอะนิเมะ เป็ นต้น
- ปราสาทอิ นุยามะ(Inuyama Castle) ตังอยู่ด้านบนของเนินเขาเล็กๆทีติดแม่นําคิโซ(Kiso River) ภายใน
เมืองอินุยามะ(Inuyama) จังหวัดไอจิ(Aichi) ปราสาทแห่งนีนับได้ว่าเป็ นอีกหนึงแห่งเมือมาเยือนเมืองอินุยา
มะแล้วไม่มาไม่ได้เลยนะคะ เพราะนับเป็ น E ใน E9 อันดับของปราสาทดังเดิมในญีปุ่น ต่างจากทีอืนๆที
กลายเป็ นซากปรักหักพังเนืองจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาปี ค.ศ.EpqF ยังไม่
หมดแค่นันค่ะ เนืองจากนีทีนันยังติดอันดับ E ใน m ปราสาททีกําหนดให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ ร่วมกับอีก X
แห่งคือ Himeji Castle, Matsumoto Castle และ Hikone Castle อีกด้วย

- หมู่บ้านNabana no Sato Illumination เทศกาลประดับไฟช่วงหน้าหนาวทีเคยได้จดั อันดับว่าใหญ่ทสุี ดใน
ญีปุ่น ตังอยู่ทจัี งหวัด มิเอะ ใกล้ๆกับเมืองนาโกย่าไฮไลท์ของทีนี ทีทุกคนต่ างอยากมาถ่ ายรูปด้ว ยก็ค ือ
อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลกู ตา และ การแสดงไฟไฮไลท์ของทีนี ทีจะเปลียนธีมไปทุกๆปี

เพื.อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารเที.ยง และอาหารคํา. ตามอัธยาศัย
พักที.

TOYOKO INN MEIEKI HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที. 4

ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง (B//-)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า สร้างขึนในยุคเริมต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพพิ ธิ ภัณฑ์ที จัดแสดงนิทรรศการเกียวกับ
ประวัตศิ าสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็ น 9 ชัน คือคูเมือง และกําแพงป้อมปราการ ซึงเป็ นจุด
ชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)

เที.ยง

เพื.อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

17.15

จากนันนําท่านช็อปปิ งก่อนกลับที DREAM JAZZ เอาท์เล็ทปาร์ค เป็ นแหล่งช็อปปิงในร่มยอดนิยม สถานที
กว้างขวางโออ่าเดินสบายๆ มีรา้ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 56 ร้าน ทีนอกจากแบรนด์ทได้
ี รบั ความนิยมทัวไปแล้วนัน
ยังมีรา้ นทีมีความพิเศษทีมีเฉพาะทีนีเท่านัน “อาทิ SEIKO, Polo Ralph Lauren, Coach, Timberland, NIKE,
Adidas และ FILA” ชัน3F ถึง 5F เป็ นทีเต็มไปด้วยสินค้าแนวเเฟชันและศูนย์อาหาร คนทีมาเป็ นครอบครัวมีลกู
เล็กๆก็ไม่ตอ้ งห่วงเพราะมีหอ้ งนําสําหรับเด็กไว้คอยบริการ รวมทังยังมีหอ้ งให้นมสําหรับคุณแม่ลกู อ่อนอีกด้วย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาโกย่า ประเทศญี.ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION
AIR เทียวบินที SL311 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบริการบนเครือง ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชัวโมง **

21.50

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ
ไม่ใช้ตั lว
พักเดี.ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เครื.องบิ น
j-> ท่าน
เพิ. ม
(เด็กอายุไม่เกิ น kj ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น kj ปี )
อัตรา
อัตราท่ านละ
อัตรา ห้องละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ
ท่านละ

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
กําหนดการเดิ นทาง

k เด็ก j ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

19 – 22 เมษายน 2562
19,999
19,999
19,999
5,000 11,900
21 – 24 เมษายน 2562
19,999
19,999
19,999
5,000 11,900
** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ. น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง k ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง j ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทังนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิr ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที.สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง j ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที.นัง. บนเครื.องบิน)
** ท่านที.ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื.อการท่องเที.ยว ประเทศญี.ปนุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื.นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น ks วัน ต่อครัง **

** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิr อัตรานี เฉพาะนักท่องเที.ยว ที.ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิr เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ. มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั •ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียว
ใด เทียวหนึงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั •วเครืองบิน
ตามทีตามทีตารางอัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนําหนักไม่เกิ น jv ก.ก. (k ชิ น) และ ถือขึนเครื.องบิ นได้นําหนักไม่เกิ น w ก.ก.
(ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
ผูเ้ ดินทาง E ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 9 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการเรียก
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
ขนาดมาตรฐาน

× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั
สายการบิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยูท่ สายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั •วเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื.อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย XH วัน ก่ อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ ks,vvv บาท และตัดทีนังการจอง
ภายใน 9 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินใน9วันถัดไป ก่อนเวลา Eq.HH น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ Jไปตามระบบ
ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง F วัน ขอสงวนสิทธิ Jไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงื.อนไขการยกเลิ ก และ เปลี.ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที.มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า ys วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยทีได้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารทีชํ า ระแล้ว เนื องในการเตรีย มการจัด การนํ า เทียวให้แ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั •วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย F วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่ างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใ ดๆ
ทังสิน

เงื.อนไขสําคัญอื.นๆที.ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย XH ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้ เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีทีจะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ว งหน้ าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง ทังนี ก่ อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
• กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั •วภายในประเทศ เช่น ตั •วเครืองบิน , ตั •วรถทัวร์ , ตั •วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิงสําคัญ ท่านจําเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย X ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ J
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อย F วันก่ อนการเดินทาง หรือตังแต่ ทท่ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพือ
จัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Jในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิด
ขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
• กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั •ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย \ หรือ F วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั •วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ

• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า q เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูห นาวในต่ างประเทศ มีข้อ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืด เร็ว กว่ าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืด แล้ว สถานที
ท่องเทียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ E-9 ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที
ท่องเทียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ J ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการ
ได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการ
จองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้ าใดหน้ าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Jไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตั •วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไ ม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่ หากออกบัตร
โดยสาร (ตั •วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Jในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย

ส่วนใหญ่ต ั •วเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั •ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ Jในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ X ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ Jในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทังสิน
- ขอสงวนสิทธิ Jการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ J ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ J ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ Jในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

**เมื.อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื.อนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที.มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

