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วันแรก
19.00 น.

22.10 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ D (ดี) สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง
นาทํานเดินทางสูํประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
เส๎นทาง
กรุงเทพ – สนามบินนาริตะ

วันที่สอง
06.20 น.

เที่ยง

ระยะเวลาโดยประมาณ
6 ชั่วโมง 10 นาที

นาริตะ – ยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ล่ องเรื อทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –
โกเทมบะ เอาท์ เล็ท – ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผํานขั้นตอนศุลกากรเรียบร๎อยแล๎ว นาทําน นาทําน
เดินทางสูํเมือง ยามานาคะโกะ นาทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (OSHINO HAKKAI) เป็นจุด
ทํ อ งเที่ ย วที่ ส ร๎ า งเป็ น หมูํ บ๎ า นเล็ ก ๆ ตั้ ง อยูํ ร ะหวํ า ง
ทะเลสาบคาวากู จิ โ กะ กั บ ทะเลสาบยามานาคาโกะ
หมูํ บ๎านนี้เ ป็นพื้นที่เ กําของทะเลสาบที่แห๎ง ขอดไปเมื่ อ
200-300 ปีที่ผํานมา เหลือกลายเป็นบํอน้า 8 บํอใน โอชิ
โนะ โดยถูกหลํอเลี้ ยงด๎วยหิมะเชิ งฟูจิซั ง ที่ละลายแล๎ว
ไหลเข๎ามาในหมูํบ๎านผํานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวํา 80 ปี ทาให๎น้าใสสะอาดเป็นพิเศษ โดยในปี 1985
ได๎รับเลือกให๎เ ป็นแหลํ งน้าที่ดี 1 ใน 100 ของแหลํงน้าในญี่ปุ่น ทั้ง ในด๎านคุณภาพ ปริมาณ และ
ทัศนียภาพที่งดงาม ซึ่งเป็นจุดชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกที่หนึ่ง ทํานสามารถดื่มน้าเย็นจาก
แหลํงน้าได๎โดยตรง พร๎อมชมความสวยงามของบํอน้าอันแสนใสสะอาดตํางๆ ภายในหมูํ บ๎าน ที่มีทั้งพืช
และปลาน้าจืดขนาดใหญํอาศัยอยูํ นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหาร ร๎านจาหนํายของที่ระลึก และซุ๎มรอบๆ บํอ
ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นอื่นๆ ให๎ลิ้มรสและเลือกซื้ออีกมากมาย
จากนั้นนําท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในบรรดา
ทะเลสาบทัง้ 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่นี่ยงั
เป็ นเหมือนเมืองสําหรับการพักผ่อน สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจาก มีทงั ้ โรงแรม เรี ยวคัง
ร้ านอาหาร พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ บริ เวณโดยรอบทะเลสาบสามารถนัง่ รถบัสหรื อปั่ นจักรยานเก็บภาพ
บรรยายกาศโดยรอบได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- SET MENU (สุกีย้ ากี)้ เสิร์ฟทํานด๎วยเมนูอาหาร ที่ได๎รับ
การพิถีพิถันในการปรุงให๎ทํานได๎ทานแบบสดๆ พร๎อมเครื่องเคียงตํางๆ ซุปมิโสะชิรุ ข๎าวสวย ผลไม๎
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บ่ าย

นาทํานเดินทางสูํ โกเทมบะ เอาท์ เล็ท ช๎อปปิ้งคอมเพล็กซ์ใกล๎ภูเขาไฟฟูจิ แหลํงรวมสินค๎า แบรนด์เนม
ชั้ น น าที่ ผ ลิ ต ทั้ ง ในประเทศและน าเข๎ า จากตํ า งประเทศ มี ทั้ ง
เสื้อผ๎า เครื่องสาอาง รองเท๎า กระเป๋า ฯลฯ ให๎ทํานได๎อิสระกับ
การจับจํายหาซื้ อสินค๎าที่ถูกใจได๎อยํางเต็มที่ สํวนทํานที่เหน็ด
เหนื่อ ยจากการซื้ อของก็ส ามารถถํ ายภาพเก็ บบรรยากาศวิ ว
ภูเขาไฟฟูจิกันได๎อยํางเต็มที่ในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิได๎อยํางชัดเจน
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก FUJINOBO KAEN HOTEL,YAMANAKAKO หรือเทียบเท่ า
http://www.mihanagroup.jp/fujinobou/en.html

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม --- ให๎ทํานได๎อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟต์ อาหาร
นานาชนิดสไตล์ ญ่ ีปุ่น ไมํวําจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข๎าวปั้นหน๎าตําง ๆ พร๎อมเพิ่มรสชาดด๎วยวาซาบิต้น
ตารับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบนํารับประทานที่เสริฟ์ผักเครื่องเคียง สาหรับทํานที่ชอบทานเนื้อ
วัวให๎ทํานได๎ทาน สเต็กเนือ้ วัวที่คัดสรรมาอยํางดี นอกจากนี้ยังมี ซารุ โซบะ เส๎นเหนียวนุํมรสชาดเยี่ยม ,
ข้ าวราดแกงกระหรี่ ข้ าวผัดญี่ปุ่น , ไข่ ต๋ นุ และมิโซะซุป

--- หลังรับประทานอาหารเรียบร๎อยแล๎ว สิ่งที่ทํานจะพลาดไมํได๎เลย นั่นก็คือการลองแชํน้าแรํที่มาจากธรรมชาติแท๎ๆ ที่
คนญี่ปุ่นเรียกกันวําการอาบ ออนเซ็น มีให๎เลือกทั้งในรํม และกลางแจ๎งซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันวํา จะทาให๎ผิวพรรณ
ดี ระบบการไหลเวียนโลหิตก็ดี ทํานที่เริ่มรู๎สึกวําจะเป็นไข๎ ถ๎าได๎ลงออนเซ็นก็จะดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการผํอนคลาย
ความเมื่อยล๎าที่สะสมมาตลอดทั้งวัน ---
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

บ่าย

ค่า

ยามานาคะโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) – โตเกียว – วัดอาซากุสะ –
ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทํานเดินทางสูํภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5 ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ) ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได๎รับการ
ยกยํองวําเป็น ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก ขนาดที่ไมํมีลูกใดมา
เทียบเคียงได๎ มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- SET TEMPURA ให๎ทํานลิ้มรสอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่ได๎รับ
อิทธิพล มาจากชาวโปรตุเกสตั้งแตํสมัยเอโดะ โดยนาเนื้อสัตว์ ผักหลากชนิด นามาทอดกับแป้งเทมปุระ
ทานคูํกบั เครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นาทํานเข๎าสูํ มหานครโตเกียว นาทํานเดินทางเข๎าสักการะ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เกําแกํที่สุดในโตเกียว
ภายในประดิ ษฐานเจ๎ าแมํ ก วนอิ ม ทองค าที่ ช าวญี่ ปุ่น นิย มมา
สั ก การะบู ช า และพากัน มาเที่ย วชมความยิ่ ง ใหญํข องโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นาทํานเดินทางสูํ
ย่ านชินจูกุ ยํานช๎อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ทํานจะได๎เลือกซื้อ
ของฝาก จากร๎านค๎าที่มีอยูํอยํางมากมายในยํานนี้ กล๎องถํายรูป
กล๎องถํายวีดีโอ MP3 นาฬิกา รองเท๎า หรือเสื้อผ๎าให๎เลือกอยํางจุใจ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- SHABU SHABU ให๎ทํานสนุกกับ “หม๎อไฟ” แบบญี่ปุ่นโดย
เสิร์ฟ เนื้อหมู พร๎อมผักสดนานาชนิด ให๎ทํานนาวัตถุดิบมาจุํมลงในหม๎อไฟที่ร๎อนระอุ แล๎วนามาจิ้มกับ
น้าจิ้มสูตรเด็ดของทางร๎านพร๎อมทานคูํกับข๎าวสวย ฯลฯ และซอฟท์ดริ้งอิ่ มอร่อยไม่อนั ้
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ า
www.princehotels.com/Tokyo

ส ม าค ม เม ล็
ด พ นัธุ์แ ห่งป ระ เท ศไท ย -001-JP-R.1 **28/03/2017**

4/11

วันที่สี่
เช้า
เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
17.30 น.

ค่า

วันที่หก
00.20 น.
04.50 น.

โตเกียว – ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ (เต็มวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ MIKADO KYOWA SEED COMPANY***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ MIKADO KYOWA SEED COMPANY***
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร --- BUFFET YAKINIKU บุฟเฟต์ป้ิงย่างนานาชนิด เสิรฟ์ ท่าน
พร้อมเครือ่ งเคียง และซอฟท์ดริ้ง อิ่ มอร่อยไม่อนั ้
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.com/en/sunshine/
โตเกียว – โยโกฮาม่า – ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ – มิ นาโตะ มิ ไร 21 – สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทํานสูํ เมืองโยโกฮาม่า เพื่อเข๎าสูํสถานที่ดูงาน
*** ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ SAKATA SEED CORPORATION*** (09.00 น. -12.00 น)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*** ศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ ณ SAKATA SEED CORPORATION*** (13.00 น. -17.00 น)
นาทํานเดินทางสูํ มินาโตะ มิไร 21 หรือที่เรียกกันงํายๆ วํา “MM21” ศูนย์ความเจริญแหํงใหมํที่ตั้งอยูํ
บริเ วณ “อํ าวโยโกฮามํ า ” ที่เ พิ่ง จะเริ่ ม ท าโปรเจ็ คนี้ เมื่ อ 2
ทศวรรษที่ผํ านมาโดยมี ความมุํงมั่นที่จะพัฒนาบริเวณนี้เป็น
ศูนย์กลางความเจริญ-ศูนย์นันทนาการครบครันทันสมัย และ
แหลํงที่อยูํอาศัยตํอจากมหานครโตเกียว ทํานจะได๎ตื่นตากับ
ความอลังการของ “แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์” ตึกที่มีความสูงที่สุด
ในญี่ปุ่น, หรือจะเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งกินลมชมวิว” บน “ชิงช๎าสวรรค์ยักษ์ ” ที่มีชื่อเรียกวํา
“Cosmo Clock 21”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ---เมนูจักรพรรดิ KAISEKI SET (ปู) ให๎ทํานได๎สัมผัสศิลปะการ
รับประทานอาหารญี่ปุ่นอยํางแท๎จริง ที่พิถีพิถันในการปรุงแตํง ด๎วยวัตถุดิบที่แตกตํางกันไปตามฤดูกาล
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG661
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เส้นทาง
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
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20 – 24 ท่าน
1 T/L

58,000.-

6,900.-

25 – 29 ท่าน
1 T/L

56,000.-

6,900.-

30 – 34 ท่าน
2 T/L

55,900.-

6,900.-

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้ องมีผ้ เู ดินทางเป็ นผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปี ขึ ้นไป) ตามจํานวนที่กําหนด
2. ราคานี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าความผกผันของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่อาจเกิดขึ ้นได้
หลังจากการออกราคานี ้ **
3. ราคานี ้ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %
4. เงื่อนไขการชําระเงิน สําหรับโปรแกรมนี ้ ชําระเต็มจํานวนก่อนการเดินทาง 30 วัน
ส ม าค ม เม ล็
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อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชันประหยั
้
ด (ท่านต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน)
้ สายการบิน และเส้ นทางตามระบุในรายการ
เท่านัน้
ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี นํ ้ามันตามรายการทัวร์ ทางบริ ษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 หากทางสายการบิน
มีการเรี ยกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านัน้
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ห้ องพักห้ องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ตามรายการที่ระบุเท่านัน้
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางตามมาตรฐานชันประหยั
้
ดของสายการบินนันๆ
้ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแล
ของท่านเอง นํ ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้ วยเซ็ทเดินทางมาตรฐานของทางบริ ษัทฯ
อัตรานีไ้ ม่ รวม

 ค่าทําหนังสือเดินทางหรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ และอาหารที่สงั่ เพิม่ เติม
จากรายการที่ทางบริ ษัทฯจัดให้ เป็ นต้ น
 ค่าส่วนเกินนํ ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่กระเป๋ าของท่านนํ ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนดต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้ าวทีก่ ลับเข้ าประเทศ
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ สําหรับบุคคลต่างด้ าว ที่เดินทางไปยังประเทศที่ยกเว้ นวีซา่ ท่องเที่ยวสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
 ค่าภาษี ทอ่ งเที่ยวหากมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป - กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ย
ส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯไม่สามารถเข้ าไป
แทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริษัทฯได้ ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทางจะต้ องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจ กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถ ทํา REFUND
ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
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ค่ าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงและค่ าประกันวินาศภัยทางอากาศ
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ลา่ สุดทีม่ ีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ ้นราคาใน
ภายหลังถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิม่ ทีท่ างบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ งณ วันที่ออกตัว๋
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

*** ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ
นํ ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํ่ากว่ามาตรฐานได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผู้เดินทางต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเอง ***
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การสะสมไมล์ ของสายการบิน
การสะสมไมล์สาํ หรับการท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วน
หรื อทังหมด
้
เป็ นสิทธิ์ของสายการบินเท่านัน้
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การยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ คืนเงินมัดจําทั ้งหมด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่านต้ องยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
ในช่วงเทศกาล ท่านต้ องยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ถ้ าเดินทางเดือนเมษายน ท่านต้ องยกเลิก ก่อนการเดินทาง 60 วัน
บริษัทฯ คืนเงินมัดจํา 50 % / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่านต้ องยกเลิกก่อนการเดินทางในช่วง 29 - 21 วัน
ในช่วงเทศกาล ท่านต้ องยกเลิกก่อนการเดินทางในช่วง 44 - 30 วัน
ถ้ าเดินทางเดือนเมษายน ท่านต้ องยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 59 - 45 วัน
บริษัทฯ หักเงินมัดจํา100% / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่าน ยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 20 - 15 วัน
ในช่วงเทศกาล ท่านยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 29 - 20 วัน
ถ้ าเดินทางเดือนเมษายน ท่านยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 44 - 30 วัน
บริษัทฯ หักเงินค่าทัวร์ 50% / ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ท่าน ยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 14 - 07 วัน
ในช่วงเทศกาล ท่านยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 19 - 14 วัน
ถ้ าเดินทางเดือนเมษายน ท่านยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 29 - 20 วัน
บริษัทฯ หักเงินค่าทัวร์

/ ท่าน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

ท่าน ยกเลิก ก่อนการเดินทางในช่วง 07 - วันก่อนเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน

(ในกรณีที่ตวั๋ เครื่องบินเป็ นแบบ REFUND ได้ ท่านจะต้ องรอการ REFUND จากทางสายการบินเท่านัน้ ทางบริษัทฯไม่สามารถสํารอง
จ่ายให้ ทา่ นก่อนได้ เนื่องจากได้ ชําระค่าตัว๋ เต็มจํานวนให้ กบั ทางสายการบินไปแล้ ว)

กรณีตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อ ตัว๋ แบบ NON-REFUND หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - วันเดินทาง
หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20 วัน
หักเงินค่าทัวร์ 100% / ท่าน
** ในกรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม โดยที่ทา่ นให้ ทางบริ ษัทฯสํารองค่าใช้ จ่ายใดๆก็ตามให้ ก่อนนัน้
จะถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของท่าน โดยทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงเต็มจํานวน**
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึง่ แต่สามารถหาผู้เดินทางแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้

ทันกําหนดเวลา ทางบริษัทฯขอคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม คือค่าวีซา่ และค่าเปลี่ยนตัว๋ เครื่ องบินเท่านัน้ ทังนี
้ ้ต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้ คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาวีซา่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตาม อันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมดให้
้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ นในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยื่นวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่า
การยื่นวีซา่ แบบกรุ๊ป
หมายเหตุ

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนี
้ จ้ ะคํานึงถึงผลประโยชน์
และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ


เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรี ยกร้ องเงินคืนในกรณีที่ทา่ นปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้ บริ การนันที
้ ่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี



บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
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