รหัสทัวร์ญี่ปุ่น Jap2974

วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

23.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู2 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์
เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนาให้โหลด
ของทีไ่ ม่จาเป็ นลงใต้ทอ้ งเครื่อง)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อน
เวลาเครื่องออก 30 นาที

วันที่สอง

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) สนามบินชูบเุ ซ็นแทร์ – นาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ทาาการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึ
จิ - หมู่บา้ นมรดก โลกชิราคาวาโกะ อิออน จัสโก้

02.15 น.
09.40 น.

เที่ยง

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ638 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาตินาโกย่า ชูบุ เมืองนาโกย่า เป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุดใน “ภูมภิ าคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ป่ ุน
บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสตั ว์ และประมงที่มชี ่อื เสียงของญี่ป่ นุ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองอุตสาหกรรม โดยมี
ฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิกฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีแหล่งท่องเที่ยวที่มเี สน่หด์ ึงดูดใจให้ท่ านมาเที่ยวชมได้
อย่างจุใจ จากนัน้ นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญ่ีปนุ่ เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปนุ่ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ***
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็ นเมืองทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างเกียวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุค
เอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้ อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ในจังหวัดกิฟุ ดารงไว้ซ่งึ บรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณี
แบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวเชมย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ หมู่บา้ นเก่าแก่สมัยเอโดะ เมืองเก่าเล็กๆที่มหี ลายชื่อ หลายคนสงสัยว่าตกลงชื่ออะไร ซัน
มาชิซูจิ กับ Little Kyoto มันใช่ท่เี ดียวกันหรือเปล่าจริงๆ แล้วก็เป็ นย่านหนึ่งในทาคายาม่า ที่ได้รบั ฉายาลิตเติ้ลเกียวโต ซึ่งมีเมือง
อื่นๆ ในญี่ป่ ุนที่ได้รบั ฉายานี้เหมือนกัน แต่ถา้ พูดถึงลิตเติ้ลเกียวโตในทาคายาม่า ก็ตอ้ งที่ซนั มาชิซูจิ ผ่านชม อาคารสานักงานว่า
การเมืองโบราณ โบราณสถานแห่งชาติหนึ่งในทีพ่ านักของเจ้าเมืองคานาโมริ แห่งปราสาททาคายามะ หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานา
โมริคฤหาสน์น้ ีก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของโช
กุนโทคุงาวะ ซึง่ ผูป้ กครองจังหวัดและเขตได้ใช้เป็ นอาคาร
สานักงานว่าการเมืองฮิดะ อาคารนี้มชี ่ือเรียกว่า ทาคายา
มะ จินยะ เป็ นที่ออกประกาศของทางราชการ และเก็บ
ภาษีต่างๆ เมื่อเข้าสู่ยุคเมจิ จึงถูกเปลีย่ นมาเป็ นสานักงาน
ประจาพื้นที่ของจังหวัด เขต และสานักงานย่อยของพื้นที่
ทาคายามะ จินยะ เป็ นอาคารสานักงานว่าการเมืองโบราณ
เพียงแห่งเดียวที่ยงั คงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ (ไม่รวม
ค่าเข้า 430 เยน/ท่าน)

เที่ยง
บ่าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นาท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองนี้ถอื เป็ นเมืองที่มคี วามสวยงามและคลาสิกมากแห่งหนึ่งในญี่ป่ นุ ที่เมืองนี้มหี มู่บา้ น
โบราณที่ยงั คงเอกลักษณ์จากอดีตเอาไว้มายาวนานจนถึงปัจจุบนั เอกลักษณ์ของหมู่บา้ นที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวต่างก็หลงใหลและ
ใฝ่ ฝนั อยากมาชมกันก็คือ หลังคาที่มคี วามชันถึง 60 องศาที่ตงั้ เรียงรายอยู่ภายในหมู่บา้ น และบ้านทุกหลังยังมีคนอาศัยอยู่จริง ๆ
และบรรยากาศของหมู่บา้ นแห่งนี้ก็ดูสวยในทุกฤดู โดยเฉพาะฤดูหนาวทีม่ หี มิ ะปกคุม จากนัน้ นาท่าน อิออน จัสโก้ ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ป่ นุ อย่างคิทแคท
สามารถหาซื้อได้ทน่ี ่เี ช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั MATSUMOTO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ – พิพธิ ภัณฑ์หมู่บา้ นอิยาชิโนซาโตะ - แช่ออนเซ็น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1592-1614 หนึ่งในห้าปราสาทในญี่ป่ นุ ทีถ่ ูกกาหนดให้เป็ นสมบัติประจา
ชาติ หรือปราสาทอีกาเพราะโทนออกเป็ นสีดา มองไปมองมาให้ความรูส้ กึ ยิ่งใหญ่และสุขมุ จนได้รบั ฉายาว่าปราสาทอีกา ตัวปราสาท
สร้างขึ้นด้วยไม้โดยใช้การสลักไม้ หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็ นที่สาหรับระวังภัย ข้างในตัวปราสาทมีขนั้ บันไดสูงชันและเพดานที่
ไม่สูงมากนัก ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื่องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ ปื นคาบศิลาและอาวุธที่
เคยใช้สูร้ บในสมัยก่อน หน้าต่างเป็ นหน้าต่างไม้แคบๆ มีช่องสาหรับยิงปื นและยิงลูกธนู สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ
เทือกเขาแอลป์ ญ่ีป่ ุนและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชัน้ บนสุดของปราสาท จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนนาคามาชิ สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม ถนนนาคามาชิเป็ นย่านการค้ามาตัง้ แต่สมัยโบราณ ในสมัยก่อนถนนสายนี้มโี รงหมักเหล้า และร้านขายกิโมโน หลังจากไฟ
ไหม้ครัง้ ใหญ่ถงึ สองครัง้ พ่อค้าที่อาศัยอยู่ในย่านนี้จึงสร้างโกดังผนังดินที่เรียกว่าขึ้นเพื่อป้ องกันภัยจากไฟไหม้ ทาให้บา้ นเรือนใน
บริเวณถนนนากะมาจิมี โกดังลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีดาสลับสีขาวเป็ นจานวนมาก ปัจจุบนั ยังมีรา้ นขายของที่ระลึก ร้านเหล้า
และร้านค้ามากมาย
อิสระอาหารกลางวัน ณ ถนนากามาจิ
จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บา้ นอิยาชิโนซาโตะ หมู่บา้ นญี่ป่ นุ โบราณสไตล์กสั โช่ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับหมู่บา้ นชิราคาวะโกะ
หมู่บา้ นแห่งนี้ได้ช่ือว่ าเป็ นหมู่บา้ นแห่ง หัตถกรรม ตัง้ อยู่ใกล้กบั บริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟู จิอนั

เที่ยง

เย็น

ศักดิ์สทิ ธิ์ ภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และ
แกลเลอรี่ ซึง่ แต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มอื ดัง้ เดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปัน้ ดินเผา ธูป และผ้าทอ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู บฟุ เฟต์ขาปู
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เพิ่มประสบการณ์กบั การแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
และทาให้ผวิ พรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอกี ด้วย

วันที่ส่ี

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนพิธชี งชาญี่ปนุ่ – เมืองนาโกย่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ เป็ นภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นทีร่ ูจ้ กั ไปทัว่ โลกและภูเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศญี่ป่ นุ ราว 3,776 เมตร ตัง้ อยู่
บริเวณ จังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจาก
โตเกียว นาท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับความหนาวเย็น มอบอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ ได้
ตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ นึ ในกรณี ที่ทางขึ้นปิ ดหรืออากาศไม่เอื้ออานวย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว (Earthquake Museum) ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองโกเบ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทน่ี าเสนอเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่
เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้ ที่จะให้เราได้รอบรู เ้ รื่องแผ่นดินไหว รู จ้ กั วิธีป้องภัยที่ถูกต้อง พร้อมเรียนรู เ้ รื่องประวัติศาสตร์สาคัญของ
แผ่ นดินไหวครัง้ ใหญ่ ใ นโกเบ นอกจากนี้ยงั สร้างเพื่อ ระลึกถึง และไว้อาลัย แก่ ผู เ้ สียชีวิต เมื่อวันที่17 มกราคม พ.ศ. 2538
แผ่นดินไหวครัง้ นี้มขี นาดถึง 7.3 ตามมาตราริกเตอร์ ภายในพิพธิ ภัณฑ์ยงั มีโรงละครทีฉ่ ายภาพการทาลายล้างของแผ่นดินไหว และ
ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับขัน้ ตอนการกูภ้ ยั ตัวอาคารของพิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหวฮันชิน อะวาจิ ออกแบบโดยใช้กระจกหนาถึง 2 ชัน้
มีประสิทธิภาพสามารถป้ องกันแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวไม่ว่าจะมีความแรงเท่าใดก็ตาม นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่ พิธีชง
ชาญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ป่ นุ ว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย ์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา สัมผัส
ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมั ผัสเกี่ยวกับการดื่ มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้ สูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ป่ ุน
จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

วัดโอสึคนั นอน – ช้อปปิ้ งย่านโอสุ - ย่านการค้าซาคาเอะ - ILLUMINATION NANABA NO SATO

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ วัดโอสึคนั นอน ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า สร้างขึ้นใกล้กบั เมืองฮาชิมะในปี 1333 และได้ยา้ ยไปยังตาแหน่งปัจจุบนั ในปี
1612 เมือ่ โชกุนโทคุกาวะ อิเอยาสึสร้างปราสาทนาโกย่าเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์น้ มี เี ทวรูปไม้คนั นอน เทพธิดาแห่งความเมตตากรุณาใน
ศาสนาพุทธประดิษฐานในห้องสักการะหลัก ซึ่งแกะสลักโดย
นักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบนั
ก่อสร้างขึ้นใหม่เมือ่ ปี 1970 เสาและคานสีแดงสดใสทาให้มนั
เป็ นโครงสร้างที่น่าตื่นเต้นที่สุดและถ่ายรูปสวยที่สุดในย่านนี้
ภายในวัดมีหอ้ งสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีรโ์ บราณ ในภาษาญี่ป่ นุ
และภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่ม ซึง่ หลายๆเล่มในจานวนนี้
ได้ข้ ึ น ทะเบี ย นเป็ นสมบัติ ข องชาติ ห รื อ ทรัพ ย์ สิ น ทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญ จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งย่านโอสุ (Osu
Shopping Arcade) ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็ นถนนการค้าที่มชี ่อื เสียงและได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็ นอย่างมาก ด้วยมนต์เสน่หข์ องบรรยากาศย่านชนชัน้ แรงงานแบบดัง้ เดิม แม้ว่าย่านชอปปิ้ งโอสุจะมีพ้นื ที่ไม่มากนักแต่ก็มรี า้ นค้า
น้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะ
เป็ นนา้ หอม, เสื้อผ้า, เครื่องสาอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่หอ้ ดังและที่สาคัญคือราคาถูกมาก จากนัน้ นาท่านไปยัง ย่านซาคาเอะ
เป็ นย่านใจกลางเมืองนาโกย่าและแหล่งช้อปปิ้ งสาคัญ มีแลนด์มาร์คทีส่ าคัญของเมือง คือหอคอยนาโกย่าทีวที าวเวอร์ (Nagoya TV
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มรี ู ปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนี้ท่ีชอ้ ปปิ้ งมอลล์ใต้ดินขนาดใหญ่ มีสินค้า
หลากหลายให้เลือกซื้อดังนัน้ ไม่ว่าจะต้องการสินค้าแบบใดก็สามารถหาซื้อได้ทย่ี ่านซาคาเอะแห่งนี้
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
น าท่ า นเข้า ชม เทศกาล Nabana no Sato Winter Illumination เป็ น
เทศกาลประดับไฟช่วงหน้าหนาวที่ใหญ่ท่สี ุดในญี่ป่ นุ มีไฟประดับมากกว่า 8.5
ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่ ง ไฟอย่าง
สวยงาม มีท งั้ ทุ่ง หญ้า ขนาดใหญ่ ท่ีน าไฟสีฟ้ ามาตกแต่ ง ให้ดู เ หมือ นทะเล
ไฮไลท์ของที่น่ี ที่ทุกคนต่างอยากมาถ่ายรูปด้วยก็คือ อุโมงไฟยาวสุดลูกหูลูก
ตา และ การแสดงไฟไฮไลท์ของทีน่ ่ี ทีจ่ ะเปลีย่ นตีมไปทุกๆปี
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

เที่ยง

วันที่หก

นาโกย่า - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชูบเุ ซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ639 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง **
เดินทางถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

10.50 น.
16.40 น.

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไข

เที่ยวสุดฟิ น The Best of Nagoya 6 วัน 4 คืน-XJ
กาหนดการเดินทาง

31 ต.ค. - 05 พ.ย. 62
01 - 06 พ.ย. 62
07 - 12 พ.ย. 62
08 - 13 พ.ย. 62
14 - 19 พ.ย. 62
29 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62
12 - 17 ธ.ค. 62
13 - 18 ธ.ค. 62
20 – 25 ธ.ค. 62
26 - 31 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ เด็กอายุไม่เกิน เด็กอายุไม่เกิน12ปี
2-3ท่าน
12ปี เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง

23,990
25,990
25,990
24,990
24,990
25,990
25,990
25,990
28,990
29,990
33,990
32,990

23,990
25,990
25,990
24,990
24,990
25,990
25,990
25,990
28,990
29,990
33,990
32,990

22,990
24,990
24,990
23,990
23,990
24,990
24,990
24,990
27,990
28,990
32,990
31,990

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
17,990
20,990
20,990
20,990
20,990

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
6,900
6,900
6,900
6,900

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี อบุ ตั ิเหตุ
ในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
✓ ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ
คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
นอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,800 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยัน
การจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน
และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทง้ั หมดนี้ แล้ว

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์เร็สค์ เอเชีย จากัด
สุนนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
281-234498-5
904-2-01211-1

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 34 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวม
แล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ 3,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,500 บาท
, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศญี่ป่ นุ ระงับการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยื่นขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เท่านัน้
อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ น
สาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการในกรณี
ทีม่ กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั ขนส่ง
หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของ
บริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่
เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่นอกเหนือ
อานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง
บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั ขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ สภาพ
ธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว
(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัวภายในโดย
๋
ไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์ปกติ
อีก 2,000 บาทต่อท่าน
23 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีนา้ เงินและสีแดง) เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น

