JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 5D3N BY TG

กิ ฟุ
ทาคายาม่า
นากาโน่

นาโกย่า

หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก ซึงได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ
ชมใบไม้เ ปลียนสีแ ละความงดงามทางธรรมชาติข องเส้น ทาง เจแปน
แอลป์ , ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ นปราสาทไม้ทคงความดั
ี
ง+ เดิมและเก่าแก่
ทีสุดในญีปุ่นและได้ถูกขึน+ ทะเบียนให้เป็ นสมบัตลิ +าํ ค่าประจําชาติ
อิสระ ช้ อปปิ! งที$ ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าและย่านธุรกิจสําคัญของเมือง
นาโกย่า และช้อปปิ+ งสินค้าญีปุ่นที อิ ออน มอลล์

กําหนดวันเดิ นทาง 06-10 / 13-17 / 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2563
04-08 / 18-22 / 25-29 ตุลาคม 2563
08-12 / 15-19 พฤศจิ กายน 2563
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที/ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน1 4 เคาน์ เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2) สายการ
บิ นไทย เพื/อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน1 ตอนการเช็คอิ น

วันที/สอง

สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ >> กิ ฟุ >> หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >>
หมู่บ้านฮิ ดะ ฟุรคุ าว่า >> เมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ
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00.05 น.

เหิ นฟ้ าสู่เมืองนาโกย่า ประเทศญี/ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที/ ยวบินที/ TG644

08.00 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ หลัง จากผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ขัน1 ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองกิ ฟุ เพือนํ าท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่า
โก หนึงในหมู่บ้านเก่าแก่ ของประเทศญีปุ่น ทีได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกเมือปี ค .ศ.1995 ทียัง คงความสวยงานจวบจนทุ ก วัน นี/ ท่ า นจะได้พ บกับ
หมู่บา้ นโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึงหาชมได้ยากในปั จจุบนั คําว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึง
เป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง/ เดิมของญีปุ่นโดยทีโครงสร้างของบ้านและหลังคาทีสร้าง
ขึน/ จะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน/ โดยทีไม่ได้
ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะทีตกหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ั ญญาของชาวญีปุ่นทีควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับทัศ นียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านทีรายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและ
สัมผัสบรรยากาศดัง/ เดิมอันเงียบสงบทีจะทําให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองทีได้ชอว่
ื า ลิ ตเติ1 ลเกียวโต นํ าท่านเยียมชม
“หมู่บ้านพื1นเมืองฮิ ดะฟุรคุ าว่า” ทีมีชอเสี
ื ยงและโดงดังทีสุดของเมือง เพราะมีปลา
คาร์ฟหลากสีสนั มากกว่า 1,000 ตัวอาศัยอยู่ในลําธารเล็กๆทีล้อมรอบปราสาทมัตสึชติ ะ
และยาวขนานไปกับกําแพงสีขาวทีใช้เป็ นโกดังเก็บของในสมัยก่อน ภายใต้บรรยากาศ
ของบ้านเมืองทียังคงอนุ รกั ษ์ไว้ไม่เปลียนแปลง ซึงในสมัยก่อนเกือบ 400 ปี ลําธารแห่ง
นี/ถูกสร้างขึน/ เพือใช้แบ่งเขตระหว่างชาวบ้านกับซามูไร จากนัน/ นํ าท่านเดินชมเขตเมือง
เก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ ารัก ๆ ทียังคงอนุ รกั ษ์รูปแบบ
ของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซือ/ ของทีระลึกพืน/ เมืองและเก็บ
เกียวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที/พกั ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา/ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที/ยง
บ่าย

คํา/

จากนัน1 ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ1าแร่ธรรมชาติ เชื/อว่าถ้าได้แช่นํ1าแร่แล้ว จะทํา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน1
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วันที/สาม

ทาคายาม่า >> เจแปน แอลป์ >> มัตสึโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นํ าท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทื อกเขาทาเทยาม่า ทีมีชอเสี
ื ยงทีสุดของประเทศญีปุ่น
เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศทีล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูกรวมทัง/
ยอดเขาทาเทยาม่าทีสวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็ นที 2 รองจากภูเขาไฟฟูจ ิ
จากนัน/ นํ าท่านนังรถทีขับเคลือนด้วยไฟฟ้ าซึงวิงลอดอุโมงค์ทมีี ความยาว 3.6 กิโลเมตร
เพือเดินทางสู่สถานีไดคันโบ ยอดเขาทาเทยาม่าอีกฟากหนึงของภูเขา นํ าท่านเดินทางสู่
ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์ อนั สวยงามของเทือกเขาแอลป์ ใน
ประเทศญีปุ่น หลังจากนัน/ เดินทางต่ อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ทีพิเศษคือไม่มเี สากลาง
รองรับสร้างความท้าทายให้ผทู้ มาเยื
ี อนเจแปนแอลป์ ลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (ฤดูใบไม้ร่วง
ที/ เจแปน แอลป์ เทื อกเขาทาเทยาม่า ถือเป็ นอี กหนึ/ งช่ วงเวลาที/ สวยงาม ตามหุบ
เขาธรรมชาติ จะเต็มไปด้ วยต้ นไม้ที/พร้อมใจกันเพิ/ มความงดงามให้ กบั ขุนเขา
แข่ ง กัน อวดสี ส นั ของใบไม้ สี ส นั สดใส ใบไม้ ส่ ว นใหญ่ จะเริ/ มเปลี/ ย นสี จ ากช่ ว ง
กลางเดือน ก.ย.-พ.ย จากสีเขียวเป็ นสีเหลืองส้มหรือแดง ก่อนที/ จะร่วงหล่นไปจน
หมด (ทัง1 นี1 ขึ1นอยู่กบั สภาพอากาศของแต่ละปี )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเจแปน แอลป์
นํ าท่านนังกระเช้าไฟฟ้ าลอดอุ โมงค์สู่เขือนคุโรเบะ ซึงเป็ นเขือนกัน/ นํ/ าขนาดใหญ่ ทสุี ด
ของประเทศญีปุ่น ทีแห่งนี/มสี ายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก
ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขือนแห่งนี/มคี วามสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง
492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตัง/ แต่เริมบุกเบิกจนเสร็จสิน/ ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัว
เขือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นํ าท่านเดินเท้าข้ามสันเขือนเป็ นระยะทางถึง 800 เมตร
จากนัน/ ต่อด้วยการนังรถทีขับเคลือนด้วยพลังงานไฟฟ้ าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทีเป็ นพิษ
ลอดอุโมงค์เข้าสู่ สถานีโอกิซาว่า จากนัน/ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้
รับประทานอาหารคํา/ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที$พกั ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เที/ยง
บ่าย

คํา/
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วันที/สี/

มัตสึโมโต้ >> ปราสาทมัตสึโมโต้ >> นาโกย่า >> ช้อปปิ1 งซาคาเอะ &
ห้ างอิ ออน มอลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นํ าท่านเดินทางชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทีถูกสร้างขึน/ ในปี ค.ศ.1504
ซึงนับได้ว่ าเป็ นปราสาททีเก่ าแก่ ทีสุ ด และยัง เป็ น ปราสาททีติด อันดับ 1 ใน 3 ของ
ปราสาททีมีความสวยงามทีสุดของญีปุ่น ทีสามารถรอดพ้นการถูกทําลายจากเพลิงของ
สงครามมาได้ จ นถึง ปั จ จุ บ ัน ตัว ปราสาทมีผ นั ง ทีทาด้ ว ยสีดํ า สนิ ท ทํ า ให้ ม ีฉ ายาว่ า
ปราสาทอีกาดํา จากนัน/ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
นํ าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ซึงเป็ นย่านช้อปปิ/ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสนิ ค้าแบ
รนด์เนมจากทัวทุกมุมโลกมาวางขายทีถนนสายนี/ นอกจากนัน/ ยังมีห้างสรรพสินค้า,
ร้านอาหาร ฯลฯ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกชมเลือกซือ/ ตามอัธยาศัย จากนัน/ เดินทางสู่ ห้ างอิ
ออน มอลล์ เพือซื/อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับ
ร้าน 100 YEN ทีสินค้าทัง/ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน/ เอง
อิ สระรับประทานอาหารคํา/ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที$พกั ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เที/ยง
บ่าย

คํา/

วันที/ห้า

สนามบิ นนาโกย่า >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนําท่านเดิ นเท้า สู่สนามบินนาโกย่า เพื/อทําการเช็คอิ น
เหิ รฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที/ ยวบินที/ TG645
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

11.00 น.
15.00 น.
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กําหนดการเดินทาง 06-10 / 13-17 / 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2563
**ราคารวมรายการทัวร์และตั 1วเครืองบิน**

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Nวเครื/องบิน ราคาไม่รวมตั Nวเครื/องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

40,900.-

25,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

36,900.-

23,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,900.-

19,900.-

สําหรับท่านที/ ต้องการพักเดี/ยว เพิ/ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

กําหนดการเดินทาง 04-08 / 18-22 / 25-29 ตุลาคม 2563
**ราคารวมรายการทัวร์และตั 1วเครืองบิน**

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั Nวเครื/องบิน ราคาไม่รวมตั Nวเครื/องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

44,900.-

27,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

40,900.-

25,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

33,900.-

20,900.-

สําหรับท่านที/ ต้องการพักเดี/ยว เพิ/ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

กําหนดการเดินทาง 08-12 / 15-19 พฤศจิกายน 2563
**ราคารวมรายการทัวร์และตั 1วเครืองบิน**

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

ราคารวมตั Nวเครื/องบิน ราคาไม่รวมตั Nวเครื/องบิน

41,900.-
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25,900.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

37,900.-

23,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

31,900.-

19,900.-

สําหรับท่านที/ ต้องการพักเดี/ยว เพิ/ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง/ จะต้องมีผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึน/ ไป ถ้าผู้เดินทางมีไม่ครบตาม
จํานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน/ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Iไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Jวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ/ ตั Jวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ/ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ/ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน/ อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง/ นี/ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน/
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน/ ให้
อัตราค่าบริ การนี1 รวม
1. ค่าตั 1วโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน+ ประหยัด
2. ค่านํ+าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั 1วเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น+ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล+ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ+ ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
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5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง+ นี+เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
**เด็กอายุตาํ$ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ!นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ$งเดียว**
7. ค่าภาษีน+ํ ามันทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 5 เมษายน 2563 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี1 ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ/ ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ/าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ/าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ/ าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าวีซ่าสําหรับนักท่องเทียว (ในกรณีททางญี
ี
ปุ่นยังไม่อนุ มตั ฟิ รีวซี ่าให้กบั นักท่องเทียวไทย)
8. ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
9. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื/อนไขการชําระเงิ น
1.
2.
3.
4.

กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์)
กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทัง/ หมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง
กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงือนไขการชําระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้

การยกเลิ ก
1. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการคืนเงินมัดจํา
โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเกิดขึน/ จริง อาทิ ค่ามัดจําตั Jวเครืองบิน,
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
2. แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนําเทียว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการคืนเงิน 50% ของ
ค่าทัวร์ โดยทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน/ จริง อาทิ
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3.
4.

5.
6.

ค่ามัดจําตั Jวเครืองบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีนํ าเทียว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Iไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั / หมด
กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
เนืองจากตั Jวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
กรณีทาํ การตัดกรุป๊ สายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจําได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Iในการคืน
เงินค่าตั Jวและค่าทัวร์ทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ Iในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง/ นี/ ข/นึ อยู่ก ับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงินให้ ท่ านได้ ไม่ ว่ าจํ านวนทัง/ หมดหรือ บางส่ ว นนอกจากนี/ ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิใI นการ
เปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง/ นี/ขน/ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมือ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน/ ให้แล้วเท่านัน/
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน/ และมีเหตุ
ทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ Iในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน/ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที/ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื/ อ นไขต่ า งๆ ที/ ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจล
ต่างๆ และอืนๆ ทีมีเหตุทาํ ให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร์
6. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนืองจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย
หรือสิงของห้ามนํ าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทาง
เสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจ
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คืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง/ หมดหรือบางส่วน
7. บริษัท ฯ จะไม่ ร บั ผิด ชอบในกรณี ทีสถานทู ต งดออกวีซ่ า หรือ ถู ก ปฏิเ สธการขึ/น เครืองจาก
เจ้าหน้าทีเช็คอินทีสนามบิน อันสืบเนืองมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
8. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
9. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ กรณีเ กิด การสูญ เสีย, สูญ หายของกระเป๋ า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงิน
ตามทีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเทียวบิน
10. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผูี ้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้ าทีเกียวกับ
การนําสิงของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครืองบินหรือส่วนหนึง
ส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/
ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลักเกลียว/ปื น
ยิงตะปู, ธนู และลูกธนู หรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครืองเทศ/สเปรย์
พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สตั ว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ/ าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีด
โกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทียาวกว่า 6 ซ.ม.เมือวัดจากจุดหมุน, เครืองมือ
สําหรับศิลปะการต่อสูท้ มีี คมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี, แชลงหรือตะขอเกียวสินค้า, สว่าน
เจาะและหัวเจาะ, เครืองมือช่างทุกชนิด, เลือย, เครืองพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี// ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค/ําสําหรับเล่น
สกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่อให้เกิด
เพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นทีเป็ นสิง
ต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสียงด้ า นการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรือ นและการประเมิน ภัย คุ ก คามของ
สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุ เบกษาวันที 26 มี.ค.2563)
11. ท่านทีมีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที
ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต้องใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ น
ต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้ าตัง/ แต่เริมจองทัวร์ เนืองจากกฎทางด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวก
สําหรับผูท้ มีี ปัญหาข้างต้น
12. ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ/ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูก
กําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทัง/ นี/ขน/ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ Iไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในนํ/าหนักส่วนทีเกิน
13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่างๆ จะมี
ข้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผูส้ ูบบุหรี ทัง/ นี/เนืองจาก
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สุขภาพของคนส่วนรวม
14. กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้องได้รบั การ
ดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั / หมด
15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง/ ปี หรือกําหนดล่วงหน้ าค่อนข้างนาน หากวัน
เดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้าชมนัน/ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ
การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม
นัน/ ๆ ตามเงือนไขราคาทีได้รบั จากทางบริษทั supplier ประเทศนัน/ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ
เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดังกล่าวได้
ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนืองจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
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