
REMIUM JAPAN FLOWERS AND SNOW WALL 
(ALPINE ROUTE)

12-18 APR 2019

XCLUSIVE 
SMALL GROUPE

ที่สุดแห่งความโรแมนติก เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย ด้วย
โปรแกรมสุดพิเศษ ร่วมเปิดฤดูท่องเที่ยว เจแปนแอลป์ ประเทศญี่ปุ่น เก็บทุกไฮไลท์สุด
ประทับใจ เยือนเมืองทาคายาม่า ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิ
ราคาวา สะสมไมล์กับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดับพรี
เมี่ยม ... แล้วคุณจะรักเรา

P



05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ชั้น 4) ประตูทางเข้าหมายเลข2
พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์
หมายเลข C

DAY 1

12 APR 2019

08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน 
TG676 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

15.50 น น าท่านเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋าเรียบร้อย



TOKYO EAST 
21  หรือ
เทียบเท่า

มื้อค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ต
อาหารญี่ปุ่น



DAY 2

13 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ตั้งอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียวใกล้ๆ 
กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อ
ของศาสนาชินโต แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้
ได้ถูกท าลายไปหมดสิ้น จนกระทั่งสงครามจบลงจึงได้มีการ
บูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายใน
ศาลเจ้านั้นแม้จะอยู่ในแหล่งพลุกพล่าน แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้สูง
ใหญ่ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจ้า 



น าท่านช้อปปิ้ง ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งและเอนเตอร์เทนเม้นท์สุดชิคใจกลางโตเกียว 
เป็นย่านที่คึกคักมีผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลา เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงท าให้มีร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นหรือดีไซน์เนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้าและเปิดร้านเอง จุดที่เป็นเหมือนสัญลักษ์
ของย่านนี้ก็คือ 5 แยกชิบุย่า ถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนนหลายสายด้วยกัน 
ท าให้เมื่อสัญญาณไปจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ผู้คนจากทุกฝั่งถนนก็จะเดินข้ามถนน
พร้อมๆกันชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ 
และอีกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วยเซ็ทเมนูอาหรญี่ปุ่น 



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร บริการท่าน
ด้วยเมนูสุกี้ยากี้

FUJI MARRIOTT 
HOTEL
หรือเทียบเท่า 



DAY 3

14 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางเข้าสู่ บ่อน้้าโอชิโนะฮัคไค ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อ
เดียวกับบ่อน้ า ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิ โกะและ
ทะเลสาบยามานะกาโกะ เป็นบ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของ
ภูเขาไฟฟูจิ และ  ค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุนลงมา โดยใช้
เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้ าทั้งหมด 8 บ่อนี้ อีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังมี
ความเชื่อว่านี่คือบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อ 

จากนั้นน าท่านเข้าชม ไร่สตอรเบอร์รี่ ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย 
หอมหวานกับสตรอเบอรี่จากไร่ ให้ท่านอิ่มอร่อยได้อย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสตอรเบอรี่สดใน
ฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร์รี่เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอร์รี่, 
สตรอเบอร์รี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการ
ปลูกสตรอเบอร์รี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง



น าท่านเดินทางเข้าสู่งาน FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL  เพื่อ
ชมความงดงามของต้นพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ โดยชิบะซากุระกว่า 
7 แสนต้น จะถูกปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจ านวนมากที่สุดใน
ภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของ
ดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก 

มื้อเที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
เมนูเนื้อย่างบนหินภูเขาไฟ



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า    ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

IKENOTAIRA 
RESORT
หรือเทียบเท่า 



DAY 4 

15 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปนแอลป์” น าท่านโดยสารรถ
โค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่
เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของ
เทือกเขาแอลป์ได้และชมความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าที่พวยพุ่งสู่
เบื้องล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่าน
สามารถ ชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่
นักท่องเที่ยวทุกคน น าท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจาก
ต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ าคั่นกลาง จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า
จากนั้นน าท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่
เทือกเขาทาเทยามา น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทา
เทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัม
โป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา 



น าท่านเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติสู่ยอด ดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดูตามธรรมชาติ ท่านจะได้สัมผัส น้ าตกเมียวโจ เป็นน้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่น  ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงกว่า 20 
เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้
บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สู่ที่
ราบสูง บิโจไดร่า สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม และน าท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได สู่สถานี
ทาเทยาม่า ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเที่ยวชมเจแปนแอลป์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทือกเขา บริการท่าน
ด้วย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น



มื้อค่ า บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
เมนูป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น

ANA
CROWNE PLAZA 
HOTEL TOYAMA 
หรือเทียบเท่า 



DAY 5 

16 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบ
ญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่ง
เป็น หมู่บ้านสไตล์กัชโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้าน
สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้และรูปร่าง
ของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า หรือพระพุทธเจ้า 
จึงเรียกหมู่บ้านในสไตล์นี้ว่า กัสโช พร้อมกันนี้ท่านจะ
เพลิดเพลินกับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยู่ตามล า
ธารหน้าบ้านซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้เท่านั้น ให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่กับบ้านทรงโบราณที่สวยงามยากจะลืมเลือน 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็ก
ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปน
แอลป์หรือเทือกเขาทาเทยาม่า และมีเทศกาลทาคายาม่าซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มี
ชื่อเสียงของประเทศ น าท่านผ่านชม ศาลาว่าการอ าเภอ ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโท
คุงาวะในสมัยก่อนและเป็นสิ่งปลุกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงเหลือจนถึงปัจจุบัน 
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง “ตุ๊กตาซารุโบะโบะ” ตุ๊กตา
สัญลักษณ์เมืองทาคายาม่า เป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดี หรือเลือกซื้อสินค้าอื่น ๆ ได้
ตามอัธยาศัย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 
“ฮิดะยากินิคุ” เนื้อฮิดะย่างบนกระทะร้อน 

ที่หอมกรุ่นจากเคล็ดลับในการย่างสดๆ บนใบโฮบะ



มื้อค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

GIFU GRAND 
HOTEL 
หรือเทียบเท่า 



DAY 6

17 APR 2019

เช้า บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านสู่เมืองนาโกย่า ชม ปราสาทนาโงย่า ตั้งอยู่ในเมืองนา
โงย่า บนยอดปราสาทนั้นมีรูปสลักปลาหัวเสือทองค าอยู่หนึ่งคู่ 
ซึ่งเรียกว่าคิงชะจิ อันเป็นเครื่องรางส าหรับป้องกันอัคคีภัย 
และเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจขุนนางศักดินา ต่อมาในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทแห่งนี้ ได้ถูกเพลิงไหม้จาก
การทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร ท าให้สิ่งของและเครื่อง
ตกแต่งต่างๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีการ
บูรณะขึ้นมาใหม่และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2502 ให้เป็นปราสาท
คอนกรีตสมัยใหม่ 



เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บริการท่านด้วย ข้าวหน้าปลาไหล

น าท่านช้อปปิ้ง ณ มติซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ เอาท์เล็ต
มอลลท์ี่มีจ านวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า  แบ
รนด์เนม ชื่อดังมากมาย อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝากตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านชม เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวน NABANA NO HANA เป็น
สวนพฤกษศาสตร์ที่สร้างขึ้นบริเวณสวนสนุก NAGASHIMA RESORT มีพื้นที่ 
43000 ตารางเมตร จึงเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้แห่งนี้มีทุ่ง
ดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยม
มากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 



หลังอาหารค่ า  น าท่านเดินทางสนามบินสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

DAY 6

18 APR 2019

ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เซ็ตขาปูยักษ์ เสิร์ฟ
แบบไคเซกิ ต้นต้ารับแบบญี่ปุ่นแท้ๆ

00.30 น.   ออกเดินทางจาก สนามบินนาโกย่า โดยสายการบินไทย แอร์
เวย์ เที่ยวบิน TG647

หมายเหตุ 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ

05.10 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อม
ความประทับใจ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ

ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 3-4  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 5-9  ท่าน ราคาท่านละ 
ผู้ใหญ่  ออกเดินทางตั้งแต่ 10  ท่าน ราคาท่านละ
ตั๋วเคร่ืองบินระหว่างประเทศ (TG) ราคาเร่ิมต้นประมาณ 

225,900.-
175,900.-
135,900.-
102,900.-
30,000.-

อัตราค่าบริการ 
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)



อัตราค่าบริการนีร้วม อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม

🗸 ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ใน
รายการ หรือระดับเดียวกัน 

🗸 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ใน
รายการ

🗸 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

🗸 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 
1,500,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

🗴 ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป–กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินที่ได้
ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

🗴 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก
รายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

🗴 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

🗴 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง

🗴 ค่า SERVICE CHARGE กรณีช าระผ่านบัตรเครดิต



กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท
🗸 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
🗸 ช าระโดยเงินสด
🗸 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  
🗸 ช าระผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY
🗸 ช าระโดยบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าบริการ SERVICE CHARGE)

ชื่อบัญชี บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน 

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก  : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

“การจอง”

เงื่อนไขการช าระเงิน



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (1)
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง

กราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่ อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดี

จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (2)
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ 
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ (3)
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้

ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ /หรือความประมาทจาก
ตัวนักท่องเที่ยวเอง

18. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะ
ร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

19. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งไ ด้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ
พยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

20. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

21. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


