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TOKYO FUJI NIKKO FULL DAY (5D3N)
“NRT01 TOKYO DREAM DESTINATION ”
สายการบิน SCOOT (TR)

2

บิ นด้วยสายการบิ น SCOOT (TR) : ขึน
( เครื,องที,สนามบิ นดอนเมือง(DMK)
TR 868

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

TR 869

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน

00.45 – 09.05
10.05 – 15.00

ก.ก. (" ชิน) และ ถือขึนเครื,องบินได้นําหนักไม่เกิน / ก.ก. **

วันที, 3

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

21.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร
" ชัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 6 สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าทีข, องบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ
อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื,อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญีป
, ุน่ ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ, ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

วันที, 2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริ ตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิ โนะ ฮัคไค – โกเท็มบะ
เอาท์เล็ท (พิ เศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อน
ั ( !! และ อาบนํ(าแร่ ออนเซ็น !!) (-/L/D)

00.45น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี, ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที,ย วบิน ที,
TR868 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,องบิ น ใช้เวลาบินประมาณ W ชั ,วโมง **

09.05น.
เที,ยง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี,ปน
ุ่ (ตามเวลาท้องถิน, เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ
ชั ,วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ ต์ปิ(งย่าง YAKINIKU
นําท่านนมัส การเจ้าแม่ก วนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที,ได้ช,อื ว่าเป็ นวัดที,ม ีความ
ศักดิ Aสิทธิ A และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส, ุดแห่งหนึ,งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ
มทองคําทีศ, กั ดิ Aสิทธิ A ขนาด D.D เซนติเมตร ซึง, มักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื,อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง
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ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที,ตงของโคมไฟยั
ั
กษ์ท,ีมขี นาดใหญ่ท,ีสุด ในโลกด้วยความสูง G.D เมตร ซึ,ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ, ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีม, ชี ,อื ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั
วิห ารที,ประดิษ ฐานเจ้า แม่ ก วนอิมทองคํา มีช,ือ ว่ า ถนนนากามิ เซะ (Nakamise Road) ซึ,ง เป็ นที,ต ังของ
ร้านค้า ขายของทีร, ะลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร, ะลึก ฯลฯ
ให้ทุกท่านได้เลือกซือเป็ นของฝากของที,ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยที,สูงที,สุดใน
โลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีร, มิ แม่นําสุมดิ ะ “โตเกียว สกายทรี”

นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนําธรรมชาติกบั ความเลื,อมใสศรัทธา ความเชื,อใน
ภูเขาไฟศักดิ Aสิทธิ Aฟูจยิ าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจท
ี ไ,ี หลซึม ลึกลง
พืนพิภพปฏิบตั กิ ารซึมซับบริเวณทีล, ุ่มทําให้เกิดนําซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนําในบ่อแต่ละ
บ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนทีส, วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. "LMD สถานทีแ, ห่งนีได้รบั
การคัดเลือกเป็ น "ใน"
อัน ดับ แหล่ ง นํ าจากธรรมชาติ ที,ด ีท,ีสุ ด ของญี,ปุ่ น ท่ า นสามารถเลือ กซือสิน ค้า พืนเมือ งต่ า งๆ และสิน ค้า
เกษตรกรรมทีช, าวบ้านนํ ามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีส, ดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั ,ว มันญี,ปุ่น
และอื,นๆ อีกมากมาย
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นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี,ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม
ทัง Street Brand และ Hi-End Brand ที,ย ิ,ง ใหญ่ ให้ท่ า นได้อิส ระช้อ ปปิ งอย่ า งจุ ใ จ เช่ น MICHEL KLEIN,
MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL
,TUMI , GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็ นต้น

คํา,

บริ การอาหารคํา, ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อน
ั(
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พักที,

HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
จากนัน
( อิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ(าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ, งชาวญี,ปุ่นมีความเชื, อ ว่ า
หากได้แช่นํ(าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี(แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั ,ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขึ(น

วันที, 3

ภูเขาไฟฟูจิชน
ั ( 5 – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – อุโมงเมเปิ( ล – ชิ นจุก ุ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ ฟู จิย าม่ า ฟู จิซ ัง หรือ ที,เ รารู้จกั กันทั ,วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตังอยู่

(B/L/-)

ระหว่าง จ.ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม, คี วามสูงเหนือจากระดับนําทะเล l,//m เมตร ภูเขาทีม, ชี ,อื เสียง
และเป็ นทีร, จู้ กั ไปทั ,วโลกในเรื,องความสวยงามทีธ, รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ,งของประเทศญี,ปุ่น ทังยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที,ยวต่างชาติท,มี าเยือนประเทศญี,ปุ่นในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ,งในปี พ.ศ. DDm ทีผ, ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบั การขึนทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นําท่านเดินทางขึนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน( ที, t (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aไม่ขนึ ในกรณีทอ,ี ากาศไม่เอืออํานวย หรือ
ทางขึนปิ ด โดยเจ้าหน้าที, ที,ดูแลทางขึนจะเป็ นผู้พจิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน กรณีท,ไี ม่สามารถขึนได้ ทาง
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษท
ั ได้ชําระค่าใช้จ่ายทังหมดในลักษณะ
ของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื,อถึงที,ภูเขาไฟฟูจชิ นั D ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที,บริสุทธิ A เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับ ใจเก็บไว้ต ามอัธ ยาศัย ท่านสามารถเลือกซือสินค้าของที,ระลึก ซึ,งเป็ นสัญลักษณ์ รูปภูเ ขาไฟฟู จิใ น
หลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย ทีบ
, นภูเขาไฟฟูจชิ นั D นี ยังเป็ นทีต, งของ
ั
ศาลเจ้าโคมิ ตาเคะ (Komitake
Jinja) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็ นทีส, กั การะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทังยังเป็ นทีส, ําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ
โดยมีความเชื,อว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน D นี ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจที,มจี มูก
แดงยื,นออกมา) โดยมีความเชื,อว่าที,น,ีท่านเทนกุปกครองอยู่นั ,นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนีมีสมบัติ
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ของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทม,ี นี ําหนักกว่า l/D กิโลกรัม ตกอยู่ทพ
,ี นใน
ื
สวน ซึ,งในสมัยก่อนมีผูค้ นนิยมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นทีม, าว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึง
เป็ นสถานทีศ, กั ดิ Aสิทธิ Aทีผ, คู้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซือเครื,องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร, ะลึก
นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แ ผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ที,จําลองเรื,องราวของภูเ ขาไฟฟู จิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื,องราวต่างๆ ทีเ, กี,ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที,
เกิด ขึนในประเทศญี,ปุ่น เทคโนโลยี วิว ฒ
ั นาการ การวางแผนป้องกัน ต่อ ภัยธรรมชาติท,ีประเทศญี,ปุ่น ไม่
สามารถหลีกเลีย, งได้นี ให้ท่านอิสระเลือกซือของทีร, ะลึกตามอัธยาศัย

เที,ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชม อุโมงค์ใบเมเปิ( ล โมมิ จิ ไคโร เป็ นจุดชมใบไม้เปลีย, นทีส, วยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิ
ั,
โกะ ซึ,งมีต้นเมเปิ ลอยู่ทงั ฝงของคลองนํ
าทีเ, ปลีย, นสีทงสี
ั สม้ และสีแดง ใบทีแ, ห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที,คลอง
นํา ทําให้ทงด้
ั านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิล จึงดูเหมือนกับเป็ นอุโมงค์ใบเมเปิลทีส, วยงามมาก
** ซึ,งโดยปกติอุโมงค์ใบเมเปิ ลจะเริม, บานในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกปี (ขึนอยู่กบั
สภาพอากาศ) **
***ในกรณีทอ,ี ุโมงค์ใบเมเปิลร่วงหมดหรือไม่มใี ห้ชมแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Aนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิ
ตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจ้าแห่งนีเป็ นศาลเจ้าที,นักปี นเขาให้ความเคารพ
อย่างมาก ผูท
้ จ,ี ะปี นขึนไปยังฟูจซิ งั จะมากราบไหว้ขอพรต่อสิง, ศักดิ Aสิทธิ Aทีศ, าลเจ้าแห่งนี บางคนก็นํารองเท้า
ฟางมาแขวนไว้เพือ, เป็ นเคล็ดก่อนขึนเขา จุดประสงค์กค็ อื เพือ, ให้เดินทางปลอดภัย ***
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นําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ( งชิ นจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิงสินค้า มากมาย
และ เครื,อ งใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื,อ งเล่นเกมส์ หรือสินค้าที,จะเอาใจคุณผู้หญิง ด้ว ย
กระเป๋า รองเท้า เสือผ้า แบรนด์เนม เสือผ้าแฟชั ,นสําหรับวัยรุ่น เครื,องสําอางยี,ห้อดังของญี,ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น
KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื,นๆ อีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
, กั
คํา,
ที,พกั

อิ สระอาหารคํา, ตามอัธยาศัยเพื,อสะดวกแก่การช้อปปิ( ง

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า
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วันที, y
เช้า

นาริ ตะ – นิ กโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – นํ(าตกเคกอน – สะพานแดงชิ นเคียว –
ศาลเจ้าโทโชกุ – อิ ออน นาริ ตะมอลล์ – นาริ ตะ

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นิ กโก้ Nikko เมืองทีม, ชี ,อื เสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีส, วยงามโดยเฉพาะช่วง
ใบไม้เปลีย, นสี ทีม, คี วามสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆทีไ, ด้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากUNESCO
และยังคงวัฒนธรรมในแบบดั ,งเดิม เดินทางผ่าน ถนนสายอิ โระฮะซะกะ Irohazaka เป็ นถนนเลนคู่ทใ,ี ห้เดิน
รถทางเดียวทังขาขึนและขาลง เส้นทางวิง, เป็ นทางคดเคียวไปมาเชื,อมระหว่างตัวเมืองนิกโก และทะเลสาบชู
เซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแล้วมีทางโค้งทังหมดมากถึง GM โค้ง เป็ นเส้นทางขับรถเที,ยวที,มี
ทัศนีภาพสวยงามน่ าประทับใจเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นที,รู้จกั ในฐานะจุดชมวิวใบไม้เปลีย, นสีท,งี ดงามแห่ง
หนึ,งในนิกโก้อกี ด้วย ถนนสายนีไต่ระดับขึนไปสูงถึงกว่า D เมตร ระหว่างทางเชิญ ท่านเพลินตาและดื,มดํ,า
กับธรรมชาติอนั งดงามสลับกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji ซึ,งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ทําให้ลาวา
ไหลมาปิดทางเข้าออกของนําจากแม่นําไดวะ ทําให้เกิดเป็ นทะเลสาบขึน ให้ท่านชื,นชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของทะเลสาบ แมกไม้สเี ขียวตัดกับฟ้าสีครามและพืนนําสีฟ้าทีจ, ะทําให้ท่านประทับใจไม่รลู้ มื

เดินทางไปชมความงามของ นํ(าตกเคกอน Kegon Waterfall นําตกทีใ, หญ่และยาวทีส, ุดของประเทศญี,ปุ่นมี
ความสูงเกือบ " เมตร เป็ นหนึ,งในสามของนําตกทีส, วยงามทีส, ุดของญี,ปุน่
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ผ่าน จุดชมวิ ว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ DD เยน) ที,ท่านสามารถดื,มดํ,ากับภาพของนํ าตกแห่งนีได้
อย่างงดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายนําทีเ, ย็นชื,นฉํ,า อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพความงามทีป, ระทับใจ
ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซือสินค้าพืนเมืองทีข, นชื
ึ ,อในเขตนีได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

เที,ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม สะพานแดงชิ นเคียว Shinkyo Bridge คือสะพานศักดิ Aสิทธิ A เป็ นเหมือนกับประตูท,จี ะพาเข้าสู่ศาล
เจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนันสร้างในปี "mlm และเป็ นหนึ,งใน l สะพานทีส, วยทีส, ุดของญี,ปุ่น ความ
สวยงามของสะพานชินเคียวนั นจะสวยที,สุ ด ในยามใบไม้เ ปลี,ย นสี ประมาณปลายเดือ นตุ ล าคมต้น เดือ น
พฤศจิกายนเมื,อใบไม้ต่างๆ เปลีย, นเป็ นสีแดง สีสม้ สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนีงดงามราวกับ
ภาพวาด นอกจากนีสะพานชินเคียวยังได้รบั การขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกอีก
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เดินทางสู่บ ริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่า ยรูปตามอัธ ยาศัย ศาลเจ้านิ กโกโทโชกู
(Nikko Tosho-gu Shrine) เป็ นศาลเจ้าเก่าแก่มปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานและได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดก
โลก เป็ นศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุงาวะทีโ, ด่งดังในอดีต และยังเป็ น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุน
ผูพ
้ ลิกผันชะตาชีวติ ของชาวญี,ปุ่น เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนีอยู่ทส,ี ถาปตั ยกรรมระดับสมบัตขิ องชาติซ,งึ ใช้
เทคนิคด้านฮวงจุ้ยประกอบการก่อสร้าง จนได้ช,อื ว่าเป็ นจุดเสริมดวงชะตาเรื,องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้า
แห่งนีก็คอื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ, พิง, เสร็จสินการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ครังใหญ่ไปในปี นี
รูปแกะสลัก หลากสีส ัน บนบานประตู นั นสวยงามน่ า ชมเป็ น อย่ างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo
ั , ายและขวาของประตู ซึ,งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็น
Corridor) ทางฝงซ้
รูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ทีส, อ,ื ถึงการไม่ดู ไม่พดู และไม่ฟงั และรูป
แมวนอนหลับเนะมุรเิ นะโกะ (Nemuri-neko) (Sleeping Cat) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโช
กุได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ ",l เยน)
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คํา,

นําท่านเดินทางสู่ อิ ออน นาริ ตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าทีน, ิยมในหมู่นักท่องเที,ยว
ชาวต่างชาติ เนื,องจากตังอยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท
, นั สมัยสไตล์ญป
,ี ุน่
มีร้า นค้า ที,ห ลากหลายมากกว่ า 150 ร้า นจํ า หน่ า ยสิน ค้า แฟชั ,น อาหารสดใหม่ และอุ ป กรณ์ ภ ายในบ้า น
นอกจากนี ยัง มีร้ า นเสือผ้า แฟชั ,นมากมาย เช่ น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games
arcade และซุ ป เปอร์ม าร์เ กตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ,ง บางร้า นไม่ ต้ อ งเสีย ภาษีส ินค้า สํ าหรับ นัก ท่ อ งเที,ย ว
ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้เลือกมากมายจําหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
, กั
อิ สระอาหารคํา, ตามอัธยาศัยเพื,อสะดวกแก่การช้อปปิ( ง

ที,พกั

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า

วันที, t

สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00น.
10.05น.

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป
, ุน่
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทีย, วบินที,
TR869 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื,องดื,มบนเครื,องบิน ใช้เวลาบินประมาณ m ชั ,วโมง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

15.00น.
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******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที,จาํ เป็ นต้องออกตั €วภายใน (ตั €วเครื,องบิ น , ตั €วรถทัวร์ , ตั €วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
( อนทําการออกตั €วเนื, องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี,ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ( นี( เพื,อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
3 เด็ก • ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง พักเดี,ยว ไม่ใช้ตั €ว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิ น เพิ, ม เครือ
, งบิน
กําหนดการเดิ นทาง
•-‚ ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิ น
3• ปี )
อัตรา
อัตรา
อัตราท่านละ
3• ปี )
อัตราเด็ก ท่าน ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
วันเดิ นทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิ กายน 2562
09 – 13 ตุลาคม 62

25,989

25,989

25,989

6,000

13,900

10 – 14 ตุลาคม 62

27,989

27,989

27,989

6,000

13,900

11 – 15 ตุลาคม 62

27,989

27,989

27,989

6,000

13,900

19 – 23 ตุลาคม 62

27,989

27,989

27,989

6,000

13,900

20 – 24 ตุลาคม 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

21 – 25 ตุลาคม 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

22 – 26 ตุลาคม 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

23 – 27 ตุลาคม 62

25,989

25,989

25,989

6,000

13,900

24 – 28 ตุลาคม 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

25 – 29 ตุลาคม 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

26 – 30 ตุลาคม 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

27 – 31 ตุลาคม 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900
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28 ตค. – 01 พย. 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

29 ตค. – 02 พย. 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

30 ตค. – 03 พย. 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

31 ตค. – 04 พย. 62

24,989

24,989

24,989

6,000

13,900

01 – 05 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

02 – 06 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

03 – 07 พฤศจิกายน 62

20,989

20,989

20,989

6,000

13,900

05 – 09 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

06 – 10 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

07 – 11 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

08 – 12 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

09 – 13 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

10 – 14 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

12 – 16 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

13 – 17 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

14 – 18 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

15 – 19 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

16 – 20 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

17 – 21 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

19 – 23 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

20 – 24 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

21 – 25 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

22 – 26 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

23 – 27 พฤศจิกายน 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

24 – 28 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

26 – 30 พฤศจิกายน 62

22,989

22,989

22,989

6,000

13,900

27 พย. – 01 ธค. 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

14

28 พย. – 02 ธค. 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

29 พย. – 03 ธค. 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

30 พย. – 04 ธค. 62

23,989

23,989

23,989

6,000

13,900

** อัตรานี( ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ, น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 3 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง • ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง( นี( ท่านสามารถให้มากกว่านี( ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี(
ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ„ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที,สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง • ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที,นัง, บนเครื,องบิ น)
** ทางบริ ษท
ั ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิ นประกันใดๆทัง( สิ( นก่อนออกเดิ นทางที,สนามบิ น **
** ท่านที,ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวต
ั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื,อการท่องเที,ยว ประเทศญี,ปน
ุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื,นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น 3t 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
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื,องบิน (ตั †ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี,ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที,ยวใด เที,ยวหนึ,ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที,เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั †วเครื,องบิน ตามที,ตามที,ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื,องบิน สายการบิน SCOOT อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื,องบิน โดยมีนํ(าหนักไม่เกิ น •‡ ก.ก. (3 ชิ( น) และ ถือขึ(นเครื,องบินได้นํ(าหนักไม่เกิ น ˆ ก.ก.
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(ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ, ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ, นไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
, กั ระดับมาตรฐานตามรายการที,ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื,นๆ ทีท
, ําให้โรงแรมตามรายการทีร, ะยุเต็ม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aในการปรับเปลีย, นโรงแรมทีพ
, กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต, ่างๆ ตามรายการทีร, ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ, นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีร, ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aในการเปลีย, นแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทค,ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย, วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ, นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี( ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื,องดื,ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ, ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน, ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
" ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที,
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท,ีกระเป๋าสัมภาระที,มนี ํ าหนักเกินกว่าที,ส ายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที,นั ,งบนเครื,องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื,องบินแต่ละไฟล์ททีใ, ช้บนิ ซึง, อาจเปลีย, นแปลงได้อยู่ทส,ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส, ายการบินเรียกเก็บเพิม, ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั †วเครื,องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม, 7% และภาษีหกั ณ ทีจ, ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื,อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย l วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน, ั ,งการจองภายใน
วัน ตัว อย่ างเช่ น ท่า นจองวันนี กรุ ณ าชํา ระเงินใน วันถัด ไป ก่ อ นเวลา "m. น. เท่ า นัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก, ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
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ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั ,นหมายถึงว่า กรณีทม,ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ Aไปตามระบบ ตามลําดับ
เนื,องจากทุกพีเรียด เรามีทน,ี ั ,งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี,ยนชื,อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง / วัน ขอสงวนสิทธิ Aไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ,ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื,อนไขการยกเลิ ก และ เปลี,ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช, าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที,มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า yt วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช, าํ ระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aไม่คนื เงินค่าบริการที,ชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยที,ไ ด้ จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที,ชํ า ระแล้ว เนื, อ งในการเตรีย มการจัด การนํ า เที,ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย, ว เช่น การสํารองทีน, ั ,งตั †วเครื,องบิน การจองทีพ
, กั ฯลฯ
• ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ,งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลีย, นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย, นชื,อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย / วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ, อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ,ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที,เกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที,เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ, ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้อ งการเปลี,ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื,อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Aในการหัก ค่าใช้จ่ า ยการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ, กิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเ, ปลีย, นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน

เงื,อนไขสําคัญอื,นๆที,ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ , า อย่างน้อย l ท่าน หากตํ,ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ,ี ะชําระค่าบริการเพิม, เพือ, ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ,ี ะประสานงาน
เพือ, ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Aในการงดออกเดินทาง หรือ เลื,อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื,นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื,อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที,
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย, นแปลงได้
• กรณีทท
ี, ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั †วภายในประเทศ เช่น ตั †วเครื,องบิน , ตั †วรถทัวร์ , ตั †วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื,อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก, ่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส, ามารถเลื,อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส,ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย, นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่

17

กับ ฤดูก าล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ า นัน สิ,งสํา คัญ ท่ า นจํา เป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื,อเช็คอินก่อนเครื,องบิน อย่างน้อย l ชั ,วโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ A
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ, กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท
,ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ, ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อย /
วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท
,ี ่านเริม, จองทัวร์ เพือ, ให้ทางบริษท
ั ประสานงานกับสายการบินเพือ, จัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม, เติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ Aในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ, กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื,อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที,หลังจากชําระเงินกรณีท,ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ, ห้ทราบ
• กรณีทอ,ี อกบัตรโดยสาร (ตั †ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ,ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื,อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย l หรือ / วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื,องบินแบบหมู่คณะ (ตั †วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื,อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี,ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที,
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ, ม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
,ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย, วตามทีร, ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า m เดือน ณ วันกลับ
• การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเทีย, วทีเ, ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินนํ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื,องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเพือ, มอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ, มงเย็นก็จะเริม, มืดแล้ว สถานที,ท่องเที,ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ "- ช.ม. การเดินทางควรเผื,อ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที,ท่อ งเที,ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื,นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส, ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื,อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aเปลีย, นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื,องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื,อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษัท จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ,ี าํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม, ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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• เนื,องจากการเดินทางท่องเทีย, วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษท
ั
จึงขอสงวนสิทธิ A ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่ว น หรือ ส่วนใดส่วนหนึ,งที,ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท
, ่องเทีย, วใดทีไ, ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ,งให้ท่าน เนื,องจากทางบริษท
ั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท
,ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Aไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ, ะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
,ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ,ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส, ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็ก น้ อ ย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ า หนึ,ง มีห น้ าใดหน้ าหนึ,งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ,งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที,ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสท
ิ ธิ Aไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื,อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ
, ริษท
ั เร็วทีส, ุด เพื,อยืนยันการเปลีย, นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ
, ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย,ี งั ไม่แ (ตั †วเครื,องบิน) ท่านสามารถเปลีย, นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั †ว
เครื,องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Aในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ, กิดขึนจริงทังหมด ซึ,งโดยส่วนใหญ่ต ั †ว
เครื,องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกีย, วกับทีน, ั ,งบนเครื,องบิน เนื,องจากบัตรโดยสาร (ตั †ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ Aในการเลือกที,นั ,งบนเครื,องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส, ุดให้ท่านได้นั ,งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส, ุด
• ข้อมูลเพิม, เติมเกี,ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ
, กั เนื,องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย, ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ l ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท
ี, ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษท
ั ขอสงวน
สิทธิ Aในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ,งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ Aการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม, หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษท
ั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
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• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ A ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง, ของผิดกฎหมาย ซึ,งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ A ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง, ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Aในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง, ของไว้ทโ,ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
, ่านต้องการ
• รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอที,ต้ อ งได้ ร ับ การยืน ยัน จากบริษ ัท ฯอีก ครังหนึ, ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมที,พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง, อาจจะปรับเปลีย, นตามทีร, ะบุในโปรแกรม

**เมื,อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื,อนไขข้อตกลงทัง( หมดนี( แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที,มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

