วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุ งเทพฯ – สนามบินนาโงย่ า

2

สนามบินนาโงย่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น

3

เล่นสกี - SKI – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้ าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้ า

4

เมืองโอซาก้ า – อิสระช้ อปปิ้ ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
ไม่ มรี ถโค้ ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
เมืองโอซาก้า -ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) – นาโงย่า –
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโตะ -อิออน
สนามบินนาโงย่ า – กรุ งเทพ

5
6
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อาหาร
เช้ า เทีย่ ง เย็น
-

โรงแรม
หรือเทียบเท่ า
APA KANAZAWA CHUO
หรือเทียบเท่ า
โรงแรมโอซาก้า ไดอิจิ
หรือเทียบเท่ า

-

-

-

-

โรงแรมโอซาก้า ไดอิจิ
หรือเทียบเท่ า
ชุบุ เซนทรา แอร์ พอร์ ต
หรือเทียบเท่ า

วันแรกของการเดินทาง
21.30 น.

วันทีส่ อง
00.40 น.
08.05 น.

เทีย่ ง

คํา่

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า
กรุ๊ ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 8 แถว R เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
สนามบินนาโงย่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สวนเคนโระคุเอ็น

-

-

เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 738
ถึง สนามบินนาโงย่ า ประเทศญีป่ ุ่ น หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่ านเดินทางสู่ สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
นําท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โชแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม และ ยังได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ง
เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึ คุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถ
รองรับหิ มะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ และรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า
หรื อพระพุทธเจ้า จึงเรี ยกหมู่บา้ นในสไตล์น้ ีวา่ กัสโช พร้อมกันนี้ท่านจะเพลิดเพลินกับฝูงปลา
คราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลําธารหน้าบ้าน ซึ่งจะเห็นได้กแ็ ต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาวะ
จากนั้นเดินทางสู่ สวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่ งนี้ยดึ ตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและ
ตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวนแห่ งนี้มีอายุมากว่า 500 ปี แล้ว และได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี
จากทางการ เพื่อเตรี ยมหลักดันในการขอขึ้นทะเบียนกับองค์การสหประชาชาติให้สวนแห่งนี้
เป็ นมรดกโลกต่อไป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม APA KANAZAWA CHUO หรื อเทียบเท่า
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รียกว่ า “ออนเซ็น” เพือ่ สุ ขภาพ และผิวพรรณ
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วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ ี่

เช้ า

เล่ นสกี – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้ าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้า

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ลานสกี ที่มีชื่อเสี ยง ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้
สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิ มะ, ขับรถ Snow Mobile
สําหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปให้ทวั่ รี สอร์ท, ไปเล่น Snow Rafting
และกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ อีกมากมาย
(หมายเหตุ.. ค่ ากิจกรรมทุกชนิดทีล่ านสกี ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ หากท่ านสนใจกรุ ณาติดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ ค่ะ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปยัง สวนผลไม้ .. เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน
เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กบั การมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็ นไป
ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.)
นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้ าผาโทจินโบ เป็ นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกอุ ิและยังได้รับการจด
ทะเบียนให้เป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สาํ คัญของประเทศ จุดเด่น
ของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน
เป็ นหน้าผาหินลาวาที่ถูกนํ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็ นจุดชมวิว
ที่สวยงามทําให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเยีย่ มเยือนอย่างไม่ขาดสาย
นําท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้ า หากมีเวลานําท่ านอิสระช้ อปปิ้ งย่านชินไซบาชิ ย่านดังของเมือง
โอซาก้า
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่ า

เมืองโอซาก้า – อิสระช้ อปปิ้ ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
ไม่ มีรถโค้ ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่าทัวร์ )

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านสู่ สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ หรือ อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่ มีรถโค้ ชบริการ )ไม่ รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน
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-

ได้เวลาจากนั้นนําท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ หากท่ านใดมีความประสงค์ ทจี่ ะเข้ า สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
จ่ ายเพิม่ ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่ านละ 2,300 บาท
***กรุณาแจ้ งความประสงค์ ก่อนการเดินทาง***
ร่ วมสนุกท้าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจ
จากหนังดังที่ท่านชื่น
ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่ อง “แบ็คด ราฟท์ ” ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่ อง “จู
ราสสิ ค พาร์ ค” “นั่งรถซีมูเลเตอร์ ” ย้อนเวลา
หาอดีตกับ
ไมเคิล เจ ฟอกซ์จากเรื่ อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิ วเจอร์ ” นัง่ เรื อเพื่อพบ
ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน
(เฉพาะจอว์) และยัง
มีฉากจําลองของเมืองนิวยอร์ค และเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ดกับ
“สไปร์ เดอร์ แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์
และตื่นเต้นสุดๆ กับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด แฮร์ รี่ พอตเตอร์ เรี ยกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั
แฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ ได้ต่อเนื่อง เมื่อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ออร์แลนโด้ ประกาศ
เปิ ดตัว ตรอกไดแอกอน (Diagon Alley) โซนใหม่ของธีมพาร์คเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2014 ที่
ผ่านมา ล่าสุ ดสาวกพ่อมดฝั่งเอเชียก็ได้เฮกันบ้าง เมื่อ Universal Studio Japan ได้ทาํ การ
เปิ ดตัว The
Wizarding World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 15
กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิ ร์มความอลังการไม่แพ้ฝั่งอเมริ กา โดยภายใน The Wizarding
World of Harry Potter ที่เมืองโอซาก้า ก็จะมีสถานที่สาํ คัญมากมายที่ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี่
พอตเตอร์ ทั้งโรงเรี ยนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ่งประกอบไปด้วย
ห้องเรี ยน, ห้องโถง
รวมทั้งห้องทํางานของศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์ ด้านสถานที่สาํ คัญ
อื่น ๆ ได้แก่ หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด, ร้าน
ฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิ ทธิ์ โอลลิแวนเดอร์
ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงที่จาํ ลองฉากมาจากภาพยนตร์ รวมถึงสนุก
ไปกับเครื่ องเล่นอีกมากมายด้วย

หรือ
เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

นําท่ านอิสระช้ อปปิ้ งในโอซาก้า ให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกมากมายกับ
ย่านช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโอซาก้า
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
จากนั้นท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่ องเล่นในสวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ หรือ อิสระช้ อปปิ้ ง
สิ นค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์
เนม และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม โอซาก้า ไดอิจิ หรือเทียบเท่ า

JAPAN SKI KANSAI KANAZAWA NEW YEAR 6D4N_JL

วันทีห่ ้ า

เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีห่ ก
เช้ า
10.20 น.
14.50 น.

เมืองโอซาก้า -ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) – นาโงย่ า –
ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ซาโตะ – ช้ อปปิ้ งอิออน

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ปราสาทโอซาก้า (ชมด้ านนอก) สร้างโดย โชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ของเมืองโอซาก้าโอบล้อมด้วยกําแพงหิ นแกรนิต ปราสาทโอซาก้า ปัจจุบนั สูง 55 เมตร มี 5
ส่ วน 8 ชั้น เครื่ องประดับหลังคาและภาพเสื อบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่ วนลงทองสี
อร่ ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสําคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ
Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า
นําท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ ในช่วงเวลาคํ่านําท่านชมการแสดงไฟ
ในฤดูหนาวที่มีชื่อเสี ยงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นการจัด
แสดงไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์และจํานวนไฟที่ใช้จดั
แสดงนั้นมากมายจนเป็ นที่กล่าวขาน อีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้นยัง
มีการปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่นอุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ
300 เมตร ได้แก่ อุโมงค์สายรุ ้งสี สดใส, อุโมงค์ไฟสี ทองที่เปรี ยบเสมือนอุโมงค์ดวงดาวแห่งทาง
ช้างเผือก, อุโมงค์ไฟสี ชมพูที่เปรี ยบเสมือนอุโมงค์แห่งความรัก เป็ นต้น
นําท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคา
แสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม ชุ บุ เซนทรา แอร์ พอร์ ต หรือเทียบเท่ า
สนามบินนาโงย่ า – กรุงเทพฯ

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินนาโงย่า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL737
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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-

อัตราค่ าบริการ

30 ธันวาคม – 4 มกราคม 2561

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

30 ธันวาคม – 4 มกราคม 60
(วันปี ใหม่ )

56,900

53,900

53,900

50,900

8,900

ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่องบิน

40,900

37,900

37,900

35,900

8,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตํา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทางจํานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 30 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนํา้ มันขึน้ หาก
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหาร
ที่สงั่ เพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่ าภาษีนํา้ มันทีท่ างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม หรือมีการเปลีย่ นแปลงกะทันหัน
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ทิปไกด์ และคนขับรถ
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงือ่ นไขการชําระเงิน
เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

เงือ่ นไขการยกเลิก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขทั้งหมดของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
>>> ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
>>> หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
>>> หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
>>> หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
>>> หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
กรณียนื่ วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าบริการ และค่ าใช้ จ่ายบางส่ วนทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม ค่าตัว๋
รถไฟ หรื่ ออื่นๆ เป็ นต้น ทางบริ ษทั ฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ
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กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว)
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
ผู้เดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า สํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติทไี่ ม่ ได้ รับยกเว้ นเรื่องขอวีซ่า
การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน ตัวแทนยืน่ ไม่ คนื เงินค่ าบริการจาก
ตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
กรณีทที่ ่ านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ นผูเ้ รี ยก
เก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้อง
ชําระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
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สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้อง
ชําระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบกรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสําคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามเดินทาง
กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยู่
ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่าว)
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