TOKYO FUJI IBARAKI (5D3N)
“HND02 TOKYO JL PREMIUM OCTOBER”
สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)

บินด้วยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JL) : ขึนเครืองทีสนามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
JL 032
JL 033

BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว)
HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ)

09.55 – 17.30
00.05 – 05.05

** โหลดกระเป๋าสัมภาระนําหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน ก.ก. **

วันที, 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบิ นฮาเนดะ (โตเกียว)
07.00

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 ประตูทางเข้าที 6 สายการบิน เจแปน
แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญีปุ่นไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **

09.55

นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ฮ าเนดะ เมื อ งโตเกี ย ว ประเทศญี, ปุ่ น โดยสายการบิน
JAPAN AIRLINE เทียวบินที JL032
** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชัวโมง **

17.30

เดินทางถึง สนามบิ นฮาเนดะ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 9 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

คํา,

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เพื,อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

พักที,

TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า

ตลาดปลาสึกิจิ – วัดอาสากุสะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – โอชิ โนะ ฮัคไค
วันที, 2 (พิ เ ศ ษ !! เ ม นู บุ ฟ เ ฟ ต์ ข า ปู ยั ก ษ์ ไ ม่ อั [ น !! แ ล ะ อ า บ นํ[ า แ ร่ อ อ น เ ซ็ น !!)
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นสู่ “ตลาดปลาซึ กิ จิ (Tsukiji Market)” เป็ น ตลาดค้ า ส่ ง ปลา,ผัก และผลไม้ ข นาดใหญ่ ใ จกลาง
กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งทีกระจายอยู่ในโตเกียวนัน ตลาดปลาแห่งนีนับเป็ นทีทีมีชอเสี
ื ยงมากทีสุด
และเป็ นทีรูจ้ กั กันดีว่าเป็ นหนึงในตลาดปลาที ใหญ่ทสุี ดในโลกอีกด้วย เนืองจากมีการซือขายสินค้าทะเลกว่า
9??? ตัน ต่อ วัน คาดว่าจะมีก ารย้ายตลาดแห่ งนี ไปยัง Toyos ตลาดแห่ งใหม่ ภ ายในตลาดนันมีป ลาและ
อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็ นตลาดทีคึกคักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะ
มีรถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทังรถบรรทุ กทีใช้ขนส่งปลา ทังคนซือและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็ นสเน่ ห์
ดึงดูดนักท่องเทียวให้แวะเวียนมาเทียวชม ภายในตลาดนันเป็ น เป็ น 9 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนภายนอกซึงมี
ร้านค้าปลีกและร้านอาหารตังเรียงรายเป็ นจํานวนมากและส่วนภายในซึงเป็ นบริเวณทีร้านค้าส่งใช้เจรจา
ธุรกิจและเป็ นจุดทีมีการประมูลปลาทูน่าทีมีชอเสี
ื ยง

นํ าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีได้ชอว่
ื าเป็ นวัดทีมีความ
ศักดิ Eสิทธิ E และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีสุดแห่งหนึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน
อิมทองคําทีศักดิ Eสิทธิ E ขนาด G.G เซนติเมตร ซึงมักจะมีผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพือความเป็ นสิรมิ งคลตลอด
ทังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ทมีี ขนาดใหญ่ทสุี ดในโลกด้วยความสูง I.G เมตร ซึง

เที,ยง

แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีมีชอว่
ื า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่
ตัววิห ารทีประดิษ ฐานเจ้าแม่ก วนอิมทองคํา มีชือว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึงเป็ นทีตังของ
ร้านค้า ขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญ แจทีระลึก
ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากของทีระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยทีสูงทีสุด
ในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีริมแม่นําสุมดิ ะ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ กระเช้ า คาจิ ค าจิ ภ ูเ ขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง I?? เมตร
ั
เชือมต่อชายฝงตะวั
นออกของทะเลสาบคาวากูจโิ กะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo)
สูงประมาณ Y,??? เมตรเหนือระดับนําทะเลทีมีทศั นียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟู
จิ (รวมค่ากระเช้าเรียบร้อ ยแล้ว ) ** ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ Eไม่ขนึ ในกรณี ทีอากาศไม่เอืออํานวยและพา
ลูกค้าร่องเรือทะเลสาบอาชิแทน**

นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ าธรรมชาติกบั ความเลือมใสศรัทธา ความเชือ
ในภูเขาไฟศักดิ Eสิทธิ Eฟูจยิ าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจท
ี ไหลซึ
ี
ม ลึก
ลงพืนพิภพปฏิบตั กิ ารซึมซับบริเวณทีลุ่มทําให้เกิดนําซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนําในบ่อแต่
ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนทีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. Y[\G สถานทีแห่งนีได้รบั การคัดเลือกเป็ น YในY??
อัน ดับ แหล่ ง นํ าจากธรรมชาติ ทีดีทีสุ ด ของญี ปุ่ น ท่ านสามารถเลือ กซือสิน ค้าพืนเมือ งต่ า งๆ และสิน ค้า
เกษตรกรรมทีชาวบ้านนํ ามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีสดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว มันญีปุ่น
และอืนๆ อีกมากมาย

คํา,
พักที,

บริ การอาหารคํา, ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อน
ั[
ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
จากนั น
[ อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ[าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ, งชาวญี, ปุ่นมีความเชื, อว่า
หากได้แช่นํ[าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี[แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั ,ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขึ[น

วันที, 3

ภูเขาไฟฟูจิชน
ั [ o – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – หมู่บ้านอิ ยาชิ โนะซาโตะ – ชิ นจุก ุ – นาริ ตะ
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ฟู จิย าม่า ฟู จิซ ัง หรือ ทีเรารู้จกั กัน ทัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟู จิ (Mount Fuji) ตังอยู่
ระหว่ า ง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภู เขาทีมีค วามสู ง เหนื อ จากระดับ นํ าทะเล ],^^7 เมตร ภู เขาทีมี
ชือเสียงและเป็ นทีรูจ้ กั ไปทัวโลกในเรืองความสวยงามทีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ น
สัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่น ทังยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาติทมาเยื
ี
อนประเทศญีปุ่นใน
ตลอดทุ กฤดูก าล ซึงในปี พ.ศ. 9GG7 ทีผ่านมา องค์ก ารยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟู จิ ได้รบั การขึน
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นํ าท่านเดินทางขึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน
[ ที, o (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ Eไม่ขนึ ในกรณี ทีอากาศไม่เอืออํานวย
หรือ ทางขึนปิ ด โดยเจ้าหน้าที ทีดูแลทางขึนจะเป็ นผูพ
้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน กรณีทไม่
ี สามารถขึนได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Eในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ เพราะทางบริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายทังหมดใน
ลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมือถึงทีภูเขาไฟฟูจชิ นั G ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัว
ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศทีบริสุทธิ E เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือสินค้าของทีระลึกซึงเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศได้ อีก ด้ ว ย ทีบนภู เ ขาไฟฟู จิช ัน G นี ยัง เป็ น ที ตังของ ศาลเจ้ า โคมิ ต าเคะ
(Komitake Jinja) ของศาสนาลัท ธิชิน โต เป็ น ที สัก การะบู ช าและอธิฐ านขอพร อีก ทังยัง เป็ น ทีสํ า หรับ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชือว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน G นี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่าน
เทนกุ” (ปี ศาจทีมีจมูกแดงยืนออกมา) โดยมีความเชือว่าทีนีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง และ ยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งนีมีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทมี
ี นําหนักกว่า ]^G
กิโลกรัม ตกอยู่ทพื
ี นในสวน ซึงในสมัยก่อนมีผูค้ นนิยมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นทีมา
ว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานทีศักดิ Eสิทธิ Eทีผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซือเครืองรางของขลังกลับไป
เป็ นฝากของเป็ นทีระลึก

นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิ ธภัณ ฑ์แ ผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟู จิ

เที,ยง

และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรืองราวต่างๆ ทีเกียวกับการเกิดแผ่นดินไหวที
เกิด ขึนในประเทศญีปุ่น เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกัน ต่ อภัยธรรมชาติทีประเทศญีปุ่น ไม่
สามารถหลีกเลียงได้นี ให้ท่านอิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดิน ทางชม หมู่ บ้ านอิ ย าชิ โน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตังอยู่ในพืนทีทีเคยเป็ น หมู่บ้าน
ั ศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึงถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี Y[77
เกษตรกรรมบนชายฝงทิ
จนกระทังต่ อมาอีก I? ปี ได้รบั การบูรณะขึนใหม่ให้เป็ นแบบดังเดิม และเปิ ด เป็ น พิพ ิธภัณ ฑ์ก ลางแจ้งให้
ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกียวกับวัฒนธรรม ลองและซือสินค้าหัตถกรรมแบบดังเดิมภายในหมู่บ้าน
ประกอบด้วยบ้านกว่า 9? หลังคาเรือน ทีได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกล
ั นเผา ธูป และผ้าทอ
เลอรี ซึงแต่ละหลังก็จะมีความเชียวชาญในงานฝี มอื ดังเดิมทีต่างกัน เช่น เครืองปนดิ
หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมีโซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ใน
บ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจัดแสดงเกียวกับชีวติ ประจําวันของเกษตรกรทีเคยใช้ชวี ติ
อยู่ในแถบนี พิพธิ ภัณ ฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที
อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มทีทําลายหมู่บา้ น และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบตั บ
ิ า้ นทีเหลือจะเป็ น
อาร์ตแกลเลอรี แสดงงานศิลปะท้องถิน ร้านผลิต และสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล ซึงนักท่องเทียวจะได้ลองสวม
ชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็ นทีระลึก(ประมาณ Y??? เยน) นอกจากนียังมีรา้ นอาหารตังอยู่
รอบๆหมู่บา้ นอีกด้วย
(**รายการนีไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

จากนันนํ าท่านช้อปปิ งย่านดัง ย่านชิ นจุก ุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้านานาชนิด ได้จากทีนี
ไม่ว่าจะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครืองสําอาง ต่างๆ กัน
ทีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่ าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์ค เต้า หู้, โฟมล้างหน้ า WHIP

FOAM ทีราคาถูกกว่าบ้านเรา ] เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีคนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอืน
ๆ หรือให้ท่ านได้สนุ ก กับ การเลือกซือสิน ค้า แบรนด์ด งั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุ ด ฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซือรองเท้า

คํา,

อิ สระอาหารคํา, ตามอัธยาศัยเพื,อสะดวกแก่การท่องเที,ยว

ที,พกั

สมควรแก่เวลา พาทุกท่านกลับสูโ่ รงแรมทีพัก
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที, 4

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ – พระยืนไดบุตสึ – เอมิ พรีเมี,ยม เอาท์เล็ท– โอไดบะ Diver City
- สนามบิ นฮาเนดะ
(B/-/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ เทียวชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซี ไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ที
ตังอยู่บน เนินเขาโคเชีย (Kochia Hill) ครอบคลุมพืนที ]G,??? ตารางเมตร “สวนดอกไม้ฮติ าชิ ซีไซด์” ท่าน
จะได้ชม “ทุ่งดอกโคเชีย” เป็ นไม้พุ่มชนิดหนึงทีมีต้นกําเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลียนสี
ได้ ] สี ตามช่วงเวลาช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็ นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลียนเป็ นสีแดง ต่อมา
กลายเป็ นสีเหลือง จนเข้าฤดูใบไม้ร่วงจะเปลียนเป็ นสีนําตาล เมือแห้งสามารถนํ ามามัดรวมเป็ นไม้กวาดได้
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ทีพร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง
ดอกคอสมอสมีหลากสีผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตาม
อัธยาศัย..(ความสวยงามของดอกไม้ขนอยู
ึ ่กบั สภาพอากาศ)
นําท่านชม พระใหญ่อชุ ิ คุ ไดบุตสึ (Ushiku Daibutsu ) แห่งเมืองอุชิคุ เป็ นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่มาก
ั
มีความสูงถึง Y9? เมตร และยังได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรูปปนพระพุ
ทธรูปปางยืนทีหล่อจาก
ทองสัม ฤทธิ Eมีค วามสูงทีสุ ด ในโลก พระพุ ท ธรูป ปางยืน นี สูง เป็ น อัน ดับ ] ของโลกเลยทีเดีย ว อีก ทังยัง
ั
สามารถเข้าไปเยียมชมด้านในของพระพุทธรูปได้ดว้ ย ซึงภายในรูปปนจะแบ่
งออกเป็ น G ชัน แต่ละชันของ
ั
รูปปนจะมี
การจัดแสดงทีแตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึนลิฟท์เพือไปยังจุดชมวิวทีตังอยู่บริเวณหน้าอก
ของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ \G เมตร ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวน
สัตว์ขนาดเล็กทีมีทงกระรอก,
ั
กระต่าย เป็ นต้น (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์ ท่านละ I?? เยน)

เที,ยง

อิ สระอาหารเที,ยง ตามอัธยาศัย เพื,อความสะดวกในการช้อปปิ[ ง
นํ าท่ านเดินทางสู่ เอมิ พรีเมี, ยม เอาท์เล็ท (Ami Outlet Ibaraki) แหล่งรวมสิน ค้าแบรนด์เนมทัง Street
Brand และ Hi-End Brand ทียิงใหญ่ ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN ,
ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI ,
GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT รวมไปถึงร้านอาหารให้เลือกซืออีกมากมาย

นําท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีสร้างขึนไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ใน
อ่าวโตเกียว ได้รบั การปรับปรุงให้มชี อเสี
ื ยงและเป็ นทีนิยมในช่วงหลังของปี Y[[? นอกจากมีสถาปตั ยกรรม
ทีสวยงามตังอยู่มากมายแล้ว ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีสีเขียว ไดเวอร์
ซิ ตี[ โตเกียว พลาซ่ า (Diver City Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้างหนึง ทีอยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของ

คํา,

ห้างนีก็คอื หุ่นยนต์กนั ดัม ขนาดเท่าของจริง ซึงมีขนาดใหญ่ มาก ทีตังเด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้
ถ่ายรูปคู่เป็ นทีระลึก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดัม อย่างเช่น กันดัมคาเฟ่ (Gundam Cafe)
และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดัม ก็ต้องไปที กันดัมฟรอนท์ (Gundam Front) ซึงอยู่ในบริเวณห้าง ได
เวอร์ซติ ี แห่งนี
อิ สระอาหารคํา, ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี,ปน
ุ่

วันที, 5
00.05

สนามบิ นฮาเนดะ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ

(B/-/-)

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN
AIRLINES เทียวบินที JL033
** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชัวโมง **

05.05

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภ าพและความ
ประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ
ผู้ใหญ่ ห้องละ

กําหนดการเดิ นทาง

{-| ท่าน
อัตราท่านละ

•€ – }| ตุลาคม •{
}• – {• ตุลาคม •{
{| – {ƒ ตุลาคม •{
|• ตค. – •| พย. •{

31,999
31,999
31,999
29,999

} เด็ก { ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิ น }{ ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น }{ ปี )
อัตราเด็ก ท่านละ

อัตราเด็ก ท่านละ

31,999
31,999
31,999
29,999

31,999
31,999
31,999
29,999

พักเดี,ยว
เพิ, ม
อัตรา ห้องละ

8,000
8,000
8,000
8,000

ไม่ใช้ต ั ~ว
เครื,องบิ น
อัตรา
ท่านละ

17,900
17,900
17,900
17,900

** อัตรานี[ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ, น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง } ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง { ปี ณ วัน
เดิ นทางกลับ (Infant) ทัง[ นี[ ท่านสามารถให้มากกว่านี[ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน โดยส่วนนี[ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‡ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที,สนามบิ น ในวัน
เช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง { ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที,นัง, บนเครื,องบิ น)
** ท่านที,ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื,อการท่องเที,ยว ประเทศญี,ปน
ุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื,นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น }o วัน ต่อครัง[ **
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‡ อัตรานี[ เฉพาะนักท่องเที,ยว ที,ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน
[ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ‡ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ, มจากราคาทัวร์ ท่านละ
100 USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี[ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั ‚ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียว
ใด เทียวหนึงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ‚วเครืองบิน
ตามทีตามทีตารางอัตราค่าบริการระบุ

ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนํ[าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก. และ ถือขึ[นเครื,องบิ นได้
นํ[ าหนั กไม่เกิ น ƒ ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬาหรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Eในการปรับเปลียนโรงแรมที
พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Eในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี[ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดิน ทาง Y ท่ า น รวมไปถึงเด็ก ยกเว้น เด็ก อายุ ไม่ ถึง 9 ปี ณ วัน เดิน ทางกลับ (Infant) ทังนี ท่ านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
๋ าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ‚วเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื,อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย ]? วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีนังการจอง
ภายใน 9 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินใน9วันถัดไป ก่อนเวลา Y7.?? น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางใน

พีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมี
ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สท
ิ ธิ Eไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง ^ วัน ขอสงวนสิทธิ Eไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงื,อนไขการยกเลิ ก และ เปลี,ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที,มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า Šo วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Eไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษท
ั จะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนืองในการเตรียมการจัดการนําเทียวให้แก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั ‚วเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
• ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ Eไม่ ร บ
ั ผิด ชอบ และ คืน ค่ าทัว ร์ส่ว นใดส่ว นหนึ งให้ท่ า นได้ไ ม่ ว่ ากรณี ใดๆทังสิน เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ^ วัน ก่อน
ออนออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีออกเอกสารเรียบร้อ ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Eในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

เงื,อนไขสําคัญอื,นๆที,ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดิน ทางได้ต ามจําเป็ น ต้อ งมีข ึนตํ า อย่ างน้ อ ย ]? ท่ า น หากตํ ากว่ ากํ าหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั ยินดีที
จะประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Eในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ
จะแจ้งให้ท่ านทราบล่ วงหน้ าเพือวางแผนการเดิน ทางใหม่ อีก ครัง ทังนี ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุณ าติด ต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
• กรณี ทท่
ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ‚วภายในประเทศ เช่น ตั ‚วเครืองบิน , ตั ‚วรถทัวร์ , ตั ‚วรถไฟ) กรุณ า
ติดต่อสอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลา
เดิน ทางได้ เพราะมีบ างกรณี ทีสายการบิน อาจมีก ารปรับเปลียนไฟล์ท บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิงสําคัญ

ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ] ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ Eในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณี ผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้ อ ย ^ วันก่ อนการเดิน ทาง หรือ ตังแต่ ทีท่ านเริมจองทัวร์ เพือให้ท างบริษัท ประสานงานกับ สายการบิน เพือ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิด
ขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณ าส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบ
ั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงิน
กรณีทท่ี านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
• กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั ‚ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Eในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพือใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย G หรือ ^ วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั ‚วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูกค้าทีไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดู ห นาวในต่ า งประเทศ มีข้อ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืด เร็ว กว่ า ปกติ สีโมงเย็น ก็จ ะเริมมืด แล้ว สถานที
ท่องเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ Y-9 ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที
ท่องเทียวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Eเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทาง
บริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทีจําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ E ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอ

สงวนสิทธิ Eในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษท
ั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณี ทท่
ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Eไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Eไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณ าตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชํารุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษท
ั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบริษท
ั เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตั ‚วเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตั ‚วเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
จริงทังหมด ซึงโดยส่วนใหญ่ต ั ‚วเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบ
ั
กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั ‚ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ Eในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ] ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่
ี านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ Eในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทังสิน
- ขอสงวนสิทธิ Eการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ E ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ E ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ Eในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ นเพียงข้อ เสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีก ครังหนึ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

**เมื,อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื,อนไขข้อตกลงทัง[ หมดนี[ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที,มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

