โตเกียว – ไซตามะ – กุนมะ –เกาะซะโด – ล่องเรือไม้ทะไรบุเนะ
โปรแกรมสําหรับท่านทีต้ องการค้ นหาประสบการณ์ท่องเทียวกับแหล่งท่องเทียวทีใหม่ๆ
เส้ นทางทีรอทุกท่านไปค้ นหา สร้ างเรืองราวความประทับใจกับดินแดนแสนมีเสน่ห์แห่งนี'
บางเส้ นทางอาจใช้ เวลานังรถนาน แต่มีความสวยงามและน่าประทับใจรอคอยอยู่
คัดสรรเส้ นทางและบริการแสนพิเศษเฉพาะคุณ “อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแลกันและกัน”

กําหนดการเดินทาง 5-10 พ.ค. / 19-24 พ.ค. / 2-7 มิ.ย./ 23-28 มิ.ย. 2559
วันแรกของการเดินทาง
(1) สุวรรณภูมิ – นาริตะ (ญี6ปุ่น)
20.00 น.
พร้ อมกันที สนามบินสุวรรณภู มิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั:น 4) ณ เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (ใกล้กบั
ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
22.10 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที6ยวบิน TG640
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง .... เวลาท้ องถินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชัวโมง)
วันที6สองของการเดินทาง (2)
06.20 น.

เที6ยง

นาริตะ – ตลาดปลาซึ กิจิ – ไซตามะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – ทากาซากิ – ศาลเจ้าดารุมะ –
คุทสะซึ ออนเซ็ น
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ จ. ชิบะ ประเทศญีปุ่ น นําท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเป็ นทีเรียบร้ อยแล้ ว นํา
ท่านเดินทางเข้ าสู่กรุงโตเกียว จากนั'นนําท่านสู่ ตลาดปลาซึ กิจิ (Tsukiji Fish Market) ตลาดค้ าส่งสินค้ าทางทะเลที
ใหญ่ทสุี ดแห่งหนึงของโลก ทุกเช้ า จะมีเหล่าพ่อค้ านําสินค้ ามาขาย
ทีตลาดแห่งนี' โดยเฉพาะปลาชนิดต่างๆ ทีจับมาได้ นอกจากนี'ยัง
ขายของสดต่างๆ ทั'งผลไม้ และสินค้ าอบแห้ ง ตลาดปลาซึกจิ ิ ยัง
เป็ นแหล่ ง รวมร้ านขาย ซูชิ ซาชิมิ ชือดัง อีกมากมาย อาทิ Sushi
Zanmai , Sushi Dai , Sushi Say Honten เป็ นต้ น ให้ ท่านได้ ลอง
เลือกรับประทานซูชิ จากร้ านดังๆ เหล่านี' (สําหรับในส่วนของการ
เข้ าชมการประมูลปลา ปั จจุ บันไม่อนุ ญาตให้ เข้ าชมเป็ นหมู่คณะ
หรือกรุป๊ ทัวร์)
จากนั'นนําท่านเดินทางสูเ่ มือง คาวาโกเอ จ.ไซตามะ (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.) พาท่านย้ อนอดีตสู่สมัยเอโดะโบราณ
บ้ านโกดังของพ่อค้ าในสมัยก่อนตั'งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ (หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา เดินเล่นไปทัว
เมืองในชุดกิโมโน แล้ วคุณจะรู้สกึ ว่าได้ เดินทางย้ อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้ สมั ผัสความ
เป็ นญีปุ่ นแบบดั'งเดิมแท้ ๆ ซึงไม่สามารถพบเห็นได้ ทโตเกี
ี ยว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หม้อไฟนาเบะ
จากนั'นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัดกุนมะ ร่องรอยของมนุษยชาติต'ังแต่ “ยุคเก่าแก่ทสุี ดของญีปุ่ น” หรือทีเรียกกันว่ายุค
หินเก่า ทีนีมีซากโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมซึงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลงเหลืออยู่เป็ นจํานวนมาก
ค้ นหาตํานานตุก๊ ตาดารุมะ ณ เมืองทากาซะกิ Takasaki (ใช้ เวลาประมาณ 1ชม.) เมืองทีได้ รับการขนานนามว่าเป็ น
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“เมืองแห่ งตุก๊ ตาดารุมะ” Daruma ตุก๊ ตาทรงกลม ไม่มีแขนและขา ใบหน้ าเขียนเลียนแบบปรมาจารย์ตYักม้ อ หรือพระ
โพธิธรรม คือมีหนวดเคราและหน้ าตาเคร่งขรึม ลวดลายบนใบหน้ าตุก๊ ตานั'นมีการเขียนต่างกันไป แล้ วแต่สถานที ส่วน
หนวดเครานั'นแสดงถึงเต่า ส่วนขนคิ'วนั'นจะแสดงถึงนกกระเรียน นําท่านสู่ ศาลเจ้า DARUMA (โชรินซัง ดารุมะจิ)
ศาลเจ้า ทีเป็ นต้ นกําเนิดของตุก๊ ตา Daruma เป็ นศาลเจ้ าทีผูกพันกับชาวเมือง Takasaki มาอย่างช้ านาน จากนั'นนําท่าน
สู่ เบียคคุอิ ไดคันนง เจ้ าแม่กวนอิมของเมือง Takasaki สร้ างขึ'นมาตั'งแต่ปีโชวะที 11 (ค.ศ.1936) ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองเลยก็ว่าได้ มีความสูง ทีจุ ดชมวิวถึงกว่ า 41.8 เมตร โดยสามารถซื'อตั_วเพือขึ'นบันไดภายในองค์พระขึ'นไป
บริเวณไหล่และสามารถชมวิวอันแสนสวยงามของเมืองได้ … ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมือง คุสะทสึ ออนเซ็ น
ทีได้ ถูกนับเป็ นหนึงในสามของ “สามออนเซนที6มีชื6อเสียงในญี6ปุ่น”

คํา6
ที6พกั

บริการอาหารคํา6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
KUSATSU ONSEN HOTEL VILLAGE หรือเทียบเท่า

วันที6สามของการเดินทาง (3) คุสะทสึ ออนเซ็ น – ชมโชว์ตีน: าํ ออนเซ็ น – โนซะวะ ออนเซ็ น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั'นนําท่านสัมผัสความพิเศษเฉพาะทีหาได้ จากเพียงเมืองกุนมะ คือการชม “เนทสึโนะยู”หรือการ “ตีน: ําออนเซ็ น”
เนืองจาก คุสะทสึ ออนเซ็นนั'นเป็ นเมืองแห่ งออนเซ็นทีดีทีสุดแห่ ง หนึงของญีปุ่ น และต้ นนํา' ของคุสะทสึออนเซ็น มี
อุณหภูมติ 'งั แต่ 51 องศา และบางครั'งก็เป็ น 94 องศา ด้ วยอุณหภูมเิ ช่นนี'จะร้ อนเกินไปและไม่สามารถใช้ อาบได้ ดังนั'น
มีวิธกี ารลดอุณหภูมิโดยไม่ต้องผสมนํา' เรียกว่า “ยุโมมิ” โดยจะใช้ แผ่นไม้ ขนาดกว้ าง 30 ซม. และ ยาว 180 ซม. มา
คนนํา' ออนเซ็น ตามจังหวะของเพลงเพือให้ อณ
ุ หภูมขิ องนํา' ลดลง จากนั'นให้ ท่านได้ อสิ ระชมเมืองคุสะทสึออนเซ็น ทีทัว
ทั'งเมืองจะเต็มไปด้ วยควันของนํา' แร่ ปกคลุมไปทัว คลายความหนาวเย็นให้ ทุกท่านได้ อย่างดีเยียม

เที6ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “โอ๊คคิริโคมิ” เมนู ทอ้ งถิน6 ของจังหวัดกุนมะ
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คํา6
ที6พกั

จากนั'นนําท่านสู่ โนซาวะ ออนเซ็ น หมู่บ้านเก่าแก่ในภูเขาทางตอนเหนือ
ของเมืองนากาโน่ ย้ อนกลับไปในตํานานสมัยศตวรรษที 8 หมู่บ้านแห่ งนี'
เป็ นศูนย์รวมของโรงแรมแบบญีปุ่ น (เรียวกัง) ทีพักแรมทีเป็ นบ้ านคน
แบ่งให้ เช่า (มินโชกุ) ร้ านขายของทีระลึก ทีตั'งเรียงรายอยู่บนเนินเขา
โนซาว่า ลานสกีรีสอร์ท นํา' แร่ ของนํา' พุร้อนทีโนซาวะมีคุณภาพดีกว่ าที
อืนๆ เพราะเป็ นนํา' พุธรรมชาติจาก 30 แหล่งทีถูกส่งไปยังเรียวกัง และ
ไปยังทีอาบนํา' สาธารณะอีก 13 แห่ง
บริการอาหารคํา6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
NOZAWA ONSEN หรือเทียบเท่า

วันที6สี6ของการเดินทาง
(4) โนะซาวะ – เกาะซะโด – ล่องเรือไม้ทะไรบุเนะ – ชมเมืองโอกิ - นิงาตะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั'นนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นะโอะเอตสึ เมือง โจเอะซึ จ. นิงาตะ (ใช้ เวลาประมาณ 1ชม 20 นาที) เพือขึ'นเรือ
เฟอร์รีสู่ เกาะซะโด เกาะทีเต็มไปด้ วยเรืองราวและประสบการณ์ทีแสนพิเศษทีจะรอให้ ทุกท่านมาสร้ างความสุขและ
ความทรงจําดีๆ ณ เกาะแห่งนี' (ใช้ เวลานังเรือเฟอร์รี 2 ชม. 40นาที)
เที6ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู เซ็ ตเมนู อาหารญี6ปุ่น
จากนั'นร่วมสร้ างเรืองราวและประสบการณ์ทน่ี าจดจํากับการล่องเรืออ่างไม้ น่ารักอย่าง “ทะไรบุเนะ” เรือทีชาวประมง
ของเมืองโอกิ ใช้ เป็ นพาหนะสําหรับล่องไปตามเกาะแก่งต่างๆ เพือเก็บหอยและสาหร่ายเพือนํามาค้ าขาย เรืออ่างไม้ ลาํ
น่ารักนี'จะพาท่านล่องชมความงามของสถานทีและทัศนียภาพทีงดงามของท้ องทะเลรอบเกาะซะโด ทียังคงความงดงาม
เป็ นกิจกรรมทีแสนเป็ นเอกลักษณ์ทจะพบเจอได้
ี
แค่ทเกาะซะโดเท่
ี
านั'น… ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับวิถชี ีวิตชาวเมืองโอกิ

คํา6
ที6พกั

บริการอาหารคํา6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
HOTEL NEW KATSURA หรือเทียบเท่า

วันที6หา้ ของการเดินทาง (5) นิงาตะ –โรงงานสาเก - นังรถไฟชิ
6
นคันเซน – โตเกียว – ช้อปปิ: งชินจุกุ – สนามบินฮาเนดะ –
สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั'นนําท่านเดินทางขึ'นเรือกลับสู่ตวั เมืองนิงาตะ เมืองนี'ได้ ชือว่าเป็ น “ดินแดนแห่งสาเก” นําท่านเข้ าชม โรงงาน
สาเก ภายในจะจัดแสดงเกียวกับสาเกรสชาติต่างๆ มากมาย พร้ อมชมกรรมวิธกี ารผลิตสาเก ทีจะมีท'งั หม้ ออบขนาด
ใหญ่ ซึงจะเปลียนเมล็ดข้ าวให้ กลายเป็ น Malt ซึงกระบวนการนี'จะใช้ เวลา 48ชัวโมง เมือได้ Malt มาแล้ วก็จะทําการผสม
กับ ยีสและนํา' ในแทงค์น' ี หลังจากนั'นหมักทิ'งไว้ เป็ นเวลา 3 อาทิตย์อกี ทั'งยังให้ ท่านได้ ทดลองชิมสาเกสูตรต่างๆ ทั'งแบบ
ทีมีแอลกอฮอล์ และไม่มแี อลกอฮอล์ ชอบสูตรใด รสชาติไหน ท่านสามารถเลือกซื'อเป็ นของฝากกลับบ้ านได้
เที6ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั'นนําท่านสู่ สถานีรถไฟนิงาตะ เพือทดลองขึ'นรถไฟด่วนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุด
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คํา6

เฉลีย 240 กม. / ชม. สู่ สถานีรถไฟโตเกียว (ใช้ เวลาประมาณ 2ชม 20 นาที) (สถานีรถไฟชินคันเซ็นอาจมีการ
เปลียนแปลงสถานีได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เพือประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ) จากนั'นนํา
ท่านเดินทางเข้ าสู่ย่าน “ชินจุกุ” ศูนย์รวมร้ านค้ าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้ านขายสินค้ าชือดังเป็ นที
นิยมทั'งชาวญีปุ่ น หากท่านใดสนใจช้ อปปิ' งแบรนด์เนมมือสองร้ านขอแนะนําร้ านซาโนย่า ร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนมชือ
ดังของโตเกียว ร้ านนี'เปิ ดมายาวนานกว่า 90 ปี ปัจจุบนั มีถงึ 8 ร้ านในบริเวณใกล้ เคียงกัน และจะแยกเป็ นชนิดของสินค้ า
อย่างชัดเจน ภายในร้ านจะเต็มไปด้ วยสินค้ าแบรนด์เนม อาทิ หมวดเสื'อผ้ า หมวดกระเป๋ า หมวดนาฬิกา เป็ นต้ น แบ
รนด์ดงั ทีมีขายเช่น LOUIS VUITTON , PRADA, HERMES , CARTIER, COACH, CHANEL, ROLEX เป็ นต้ น
บริการอาหารคํา6 ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วย “เซ็ ตขาปูยกั ษ์” ที6รา้ น “คะนิโดระคุ” (Kani Doraku) ร้านขาย
ปูยกั ษ์ที6ดงั ของญี6ปุ่น ที6รายการ “ทีวีแชมป์ เปี: ยน” ไม่พลาดที6จะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน ... เสิรฟ์
ท่านด้วย “ขาปูยกั ษ์” ที6นาํ มาปรุงในรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้อิ6มหนําสําราญกัน

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันที6หกของการเดินทาง (6)
ฮาเนดะ – สุวรรณภูมิ
00.20 น.
ออกเดินทางจากฮาเนดะ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เทียวบิน TG 661
04.50 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการ

สมาชิกบัตรหลัก

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี6ยว เพิม6 ท่านละ
มีตวัe แล้ว ลดท่านละ

89,900.86,900.83,900.80,900.12,000.20,000.-

86,900.83,900.80,900.77,900.12,000.20,000.-

สมาชิกบัตร
เสริม
88,400.85,400.82,400.79,400.12,000.20,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา6 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี6ยว ได้รบั คะแนนเพิม6 ท่านละ
มีตวัe แล้ว ได้รบั คะแนน

สมาชิกบัตรหลัก
869
839
809
779
120
669

สมาชิกบัตรเสริม
869
839
809
779
120
669

- โปรแกรมนี: สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที6ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลียน และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15 ท่าน
อัตราค่าบริการนี: รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครืองบิน ไป – กลับชั'นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าทีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 4,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี: ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื: อเพลิงที6ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม6 เติมอีก
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เงื6อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั'งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี6 (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชําระโดยเงินสด
ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชือบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี6 (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที6 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั'น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิhในการคืนเงินมัดจํ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจํ าเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิhในการคืนเงินทั:งหมด
หมายเหตุและเงื6อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีเคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อน,
ื หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั'งนี'เพือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั'งนี'เพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอันมิใช่การ
ท่องเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีต้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหา
ข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีต้ องใช้ รถเข็น ยกเว้ น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ ง
ให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน
อืน ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปทีแจ้ งชือรอไว้ ทั'งนี'เพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนทดแทนหากท่
ื
านต้ องการ
9. ในกรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิwในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีทท่ี านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว_ เครืองบินเท่านั'น เว้ นแต่ตวั_ เครืองบินทีไม่อนุญาตให้ เปลียนชือหรือคืนตัว_
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ ว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือม
เสีย รวมถึงการทีมิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางทีประสงค์จะซื'อตัว_ เครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด
ๆ ทีก่อให้ เกิดค่ าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น'ันๆ หากท่านผู้
เดินทางซื'อตัว_ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น'ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ'น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการปรับเปลียน
รายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิwขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีทีเกิดเหตุจาํ เป็ นหรือ
สุด วิ สัย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิน , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ, อุ บัติเ หตุ, ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั'งนี'เพือคํานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีสุด
15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั'น ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้
แต่ในกรณีทมีี เหตุล่าช้ าหรือเหตุอนใดเกิ
ื
ดขึ'นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานทีท่องเทียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่ รับผิดชอบต่ อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ'นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็ นไปตามเงือนไขตัว_ เครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง
ทีนังได้ เอง ทั'งนี'บริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีทีสุดภายใต้ ลักษณะตําแหน่งทีนัง
แบบหมู่คณะทีสายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีทได้
ี ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเทียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ6 ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื6อนไขที6บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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