TOKYO FUJI NIKKO (5D3N)
“NRT09 TOKYO NIKKO LUXURY”
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
TG640
TG677

BKK(กรุงเทพ) – NRT(นาริตะ)
NRT(นาริตะ) - BKK(กรุงเทพ)

22.10 – 06.20
17.25 – 21.55

** โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

19.00

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D

22.10

เจ้าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและ
จับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยาน นานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่
TG640 ** เทีย่ วบินนี้ บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั ่วโมง **

วันที่ 2
06.20

สนามบิ น นาริ ตะ – สะพานแขวนมิ ชิมะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – หมู่บ้านโอชิ โนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลท
(พิ เศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ ไม่อน
ั ้ !! และ อาบน้าแร่ ออนเซ็น !!)
(-/L/D)
เดินทางถึง สนามบิ นนานาชาติ นาริ ตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
น าท่ า นเดิน ทางสู่ สะพานแขวนมิ ชิ มะ (Mishima Skywalk) หรือ มีช่ ือ เต็ ม ๆ ว่ า The Hakone-seiroku Mishima
Grand Suspension Bridge เป็ นสะพานแขวนที่มคี วามยาวถึง 400 เมตร ทาให้ชนะสะพานแขวนอันเดิม คือ โคโค
โนะเอะยูเมะที่เคยครองสถิตสิ ะพานแขวนคนข้ามที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ในจังหวัดโออิตะ ที่ยาว 390 เมตร โดยยาว
กว่า 10 เมตร โดยในวันทีอ่ ากาศดีจะสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ กระเช้ าคาจิ คาจิ ภเู ขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั ง่
ตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจโิ กะ กับดาดฟ้ าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเลทีม่ ที ศั นียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจ ิ (รวมค่ากระเช้าเรียบร้อยแล้ว) **
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ขน้ึ ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอือ้ อานวยและพาลูกค้าล่องเรือทะเลสาบอาชิแทน**

นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ
ศัก ดิ ์สิท ธิ ์ฟู จ ิย าม่ า กับ เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิม ะ ของบนภู เขาไฟฟู จ ีท่ีไ หลซึม ลึก ลงพื้น พิภ พ
ปฏิบตั ิการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทาให้เกินน้ าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ ละบ่อใสสะอาดจน
เกิด สะท้อ นที่ส วยงาม ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แ ห่ งนี้ ได้รบั การคัด เลือ กเป็ น 1ใน100 อัน ดับ แหล่ งน้ า จาก
ธรรมชาติ ที่ดท
ี ่สี ุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขาย
ระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีส่ ดกรอบผลไม้อบแห้ง ถั ่ว มันญีป
่ นุ่ และอื่นๆ อีกมากมาย

นาท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทัง้
Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ งิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งอย่างจุใจ เช่น 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

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบฟ
ุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อน
ั้
ALEXANDER YAMANAKAKO HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
จากนัน
้ อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ ปุ่นมีความเชื่ อว่าหากได้ แช่
น้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่งปลั ่ง สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิ ตดี
ขึ้น

วันที่ 3
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิชน
ั ้ 5 – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – หมู่บ้านอิ ยาชิ โนะซาโตะ – โอไดบะ – นอนโตเกียว (B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฟูจยิ าม่า ฟูจซิ งั หรือ ทีเ่ รารูจ้ กั กันทั ่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้ อยู่ระหว่าง จ.ชิซ ึ
โอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มคี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มชี ่อื เสียงและเป็ นที่รจู้ กั ไปทั ่ว
โลกในเรือ่ งความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ ทัง้ ยัง
เป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่ างชาติท่มี าเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา
องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภเู ขาไฟฟูจ ิ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

นาท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ขน้ึ ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอื้ออานวย หรือ ทางขึน้
ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ทีด่ แู ลทางขึน้ จะเป็ นผูพ
้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน้ กรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษท
ั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อย
แล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟู จชิ นั ้ 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเข าไฟฟู จ ิ และ
สัมผัสกับ อากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุ กท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกซึง่ เป็ นสัญลักษณ์รปู ภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย ทีบ่ นภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 นี้
ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ศาลเจ้าโคมิ ตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็ นทีส่ กั การะบูชาและอธิฐานขอพร อีก
ทัง้ ยังเป็ นที่สาหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวน
ของท่านเทนกุ ” (ปี ศาจที่มจี มูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยู่นัน่ เอง และ ยังว่ากันว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้มสี มบัตขิ องท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ ากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทม่ี นี ้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตก
อยู่ทพ
่ี น้ื ในสวน ซึง่ ในสมัยก่อนมีผคู้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นทีม่ าว่าทาไมภูเขาไฟฟูจ ิ จึ ง
เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีผ่ คู้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซือ้ เครือ่ งรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร่ ะลึก

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และท่านจะ

เที่ยง

ได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุ การณ์ เรื่องราวต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติท่ปี ระเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ี ให้ท่าน
อิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้ อยู่ในพื้นที่ทเ่ี คยเป็ นหมู่บ้านเกษตรกรรม
บนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึง่ ถูกพายุไต้ฝนพั
ุ่ ดถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ ต่อมาอีก 40 ปี
ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
วัฒนธรรม ลองและซือ้ สินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ทีไ่ ด้รบั การ
ดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มอื ดัง้ เดิมที่
ต่างกัน เช่น เครื่องปั ้นดินเผา ธูป และผ้ าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ ซบะ
ด้วยตนเอง ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจ่ ดั แสดงเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
ของเกษตรกรที่เคยใช้ ช ีว ิต อยู่ในแถบนี้ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ ก ารกัด เซาะและการควบคุ ม ตะกอน( Erosion and Sediment
Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทาลายหมู่บ้าน และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบตั บ
ิ ้านที่

เหลือจะเป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิน่ ร้านผลิต และสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล ซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้ลองสวม
ชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารตัง้ อยู่รอบๆ
หมูบ
่ า้ นอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุก ุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้
ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบ
รนด์ เ นม เสื้อ ผ้ า แฟชัน่ ส าหรับ วัย รุ่ น เครื่อ งส าอางยี่ห้ อ ดัง ของญี่ ปุ่ นไม่ ว่ า จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II ,
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

พักที่

SHINJUKU WASHINGTON HOTEL , TOKYO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

นิ กโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้าตกเคกอน – สะพานแดงชิ นเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – อิ ออน นาริ ตะมอลล์ –
นาริ ตะ

เช้า

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ นิ กโก้ Nikko เมืองที่มชี ่อื เสียงมากในด้ านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามโดยเฉพาะช่วงใบไม้
เปลี่ยนสี ที่มคี วามสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่ างๆที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากUNESCO และยังคง

วัฒนธรรมในแบบดั ่งเดิม เดินทางผ่าน ถนนสายอิ โระฮะซะกะ Irohazaka เป็ นถนนเลนคู่ท่ใี ห้เดินรถทางเดียวทัง้ ขา
ขึน้ และขาลง เส้นทางวิง่ เป็ นทางคดเคี้ยวไปมาเชื่อมระหว่างตัวเมืองนิกโก และทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับ
รวมตลอดสายแล้วมีทางโค้งทัง้ หมดมากถึง 48 โค้ ง เป็ นเส้นทางขับรถเที่ยวที่มท
ี ศั นีภาพสวยงามน่ าประทับใจเป็ น
อย่างมาก และยังเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะจุดชมวิวใบไม้เปลีย่ นสีทง่ี ดงามแห่งหนึ่งในนิกโก้อกี ด้วย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ ไป
สูงถึงกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชิญ ท่านเพลินตาและดื่มด่ า กับธรรมชาติอนั งดงามสลับกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ใน
แบบฉบับของชาวบ้าน
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซ็นจิ Lake Chuzenji ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ทาให้ลาวาไหลมาปิ ด
ทางเข้าออกของน้ าจากแม่น้ าไดวะ ทาให้เกิดเป็ นทะเลสาบขึน้ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมก
ไม้สเี ขียวตัดกับฟ้ าสีครามและพืน้ น้ าสีฟ้าทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจไม่รลู้ มื

เดินทางไปชมความงามของ น้าตกเคกอน Kegon Waterfall น้ าตกทีใ่ หญ่และยาวทีส่ ุดของประเทศญี่ปนมี
ุ่ ความ
สูงเกือบ 100 เมตร เป็ นหนึ่งในสามของน้ าตกทีส่ วยงามทีส่ ุดของญีป
่ นุ่
ผ่าน จุดชมวิ ว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) ที่ท่านสามารถดื่มด่ ากับภาพของน้ าตกแห่งนี้ได้อย่าง
งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับ สายน้ าที่เย็น ชื่น ฉ่ า อิสระให้ท่ านได้เลือกหามุมเก็บ ภาพความงามที่ประทับ ใจตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชม สะพานแดงชิ น เคี ยว Shinkyo Bridge คือสะพานศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นเหมือนกับประตูท่จี ะพาเข้าสู่ศาลเจ้า
ต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนัน้ สร้างในปี 1636 และเป็ นหนึ่งใน 3 สะพานทีส่ วยที่สุดของญี่ปุ่น ความสวยงาม
ของสะพานชินเคียวนัน้ จะสวยที่สุดในยามใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณปลายเดือนตุ ลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อ
ใบไม้ต่างๆ เปลีย่ นเป็ นสีแดง สีสม้ สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับภาพวาด นอกจากนี้
สะพานชินเคียวยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกอีก

เดินทางสู่บริเวณโซนมรดกโลก อิสระให้ท่านเดินทางชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ศาลเจ้ านิ กโกโทโชกู Nikko
Tosho-gu Shrine เป็ นศาลเจ้าเก่าแก่มปี ระวัติศาสตร์ยาวนานและได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เป็ นศาล
เจ้าประจาตระกูลโทกุงาวะทีโ่ ด่งดังในอดีต และยังเป็ น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพ
้ ลิกผันชะตาชีวติ
ของชาวญี่ปุ่ น เอกลัก ษณ์ ข องศาลเจ้าแห่ งนี้ อ ยู่ท่ีส ถาปั ต ยกรรมระดับ สมบัติข องชาติซ่งึ ใช้เทคนิ ค ด้านฮวงจุ้ย
ประกอบการก่อสร้าง จนได้ช่อื ว่าเป็ นจุดเสริมดวงชะตาเรือ่ งโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คอื ประตูโยเมมง
(Yomei-mon Gate) แสนสวยทีเ่ พิง่ เสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ไปในปี น้ี รูปแกะสลักหลากสีสนั บนบาน
ประตูนัน้ สวยงามน่ าชมเป็ นอย่างมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั ง่ ซ้ายและขวาของประตู
ซึ่งประดับด้วยรูป แกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้เห็น รูป แกะสลั กลิงสามตัวมิซ ะรุ (Mizaru) (The
Three Wise Monkeys) ที่ส่ อื ถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟั ง และรูป แมวนอนหลับ เนะมุรเิ นะโกะ (Nemuri-neko)
(Sleeping Cat) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชมภายในศาลเจ้าโทโชกุได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300
เยน)

น าท่ านเดิน ทางสู่ อิ อ อน นาริ ต ะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสิน ค้าที่นิ ย มในหมู่นั ก ท่ อ งเที่ย ว

คา่

ชาวต่ างชาติ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญ่ป
ี ุ่ น มี
ร้านค้าทีห
่ ลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชั ่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั
มีรา้ นเสื้อผ้าแฟชั ่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์
มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึง่ บางร้านไม่ต้องเสียภาษีสนิ ค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็ม ี
ให้เลือ กมากมายจาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศู น ย์อาหาร ถัด ไปจากห้างสรรพสิน ค้ายังมีโรง
ภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริการ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ
่ กั
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง

ที่พกั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

วัดนาริ ตะ – Shisui Outlet – สนามบิ นนานาชาติ นาริ ตะ - สุวรรณภูมิ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B/-/-)

นาทุกท่านสู่ วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เสียงมาก
ของเมืองนาริตะ สร้างขึน้ ในปี 940 ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้ อยู่
ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้ สไตล์ Tahoto มีช่อื ว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงั มี
สวนญีป
่ นุ่ และสวนยุโรปอีกด้วย

เที่ยง

อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
นาท่านช้อปปิ้ งก่อนกลับ ชิ ซุย พรีเมียม เอาท์เลท (Shisui Premium Outlets) เป็ นเอาท์เลทอีกหนึ่งที่ ทีข่ าช้อปต้อง

17.25

แวะก่ อ นเดิน ทางไปยัง สนามบิน นาริต ะ โดยชิซุ ย เป็ นหนึ่ ง สาขาในพรีเ มีย มเอาท์ เลทเครือ มิซุ บ ิช ิ ( Mitsubishi)
เช่ น เดีย วกับ ริงกุ พรีเมีย ม เอาท์เลท ที่อ ยู่ใกล้สนามบิน คัน ไซ โอซาก้า และโกะเท็มบะ พรีเมีย ม เอาท์เลท อยู่ท่ี
โกะเท็มบะ ที่ชซิ ูย พรีเมียม เอาท์เลท มีรา้ นค้าดังมากกว่า 180 แบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปไม่ว่าจะแบรนด์ญ่ป
ี น
ุ่ หรือแบ
รนด์สญ
ั ชาติอ่นื ก็มหี ลากหลายให้เลือกช้อปได้อย่างสบายใจในราคาเอาท์เลท ที่ไม่ต้องง้อรอช่วงลดราคา และไม่ต้อง
บวกภาษี ไม่ ว่ า จะ GUESS, COACH, BILLABONG, LACOSTE, Levi’s, MICHAEL KORS, Nike บอกเลยว่ า แบ
รนด์เนมเหล่านี้ แค่ยกตัวอย่างเท่านัน้ เพราะทีจ่ ริงยังมีอกี เยอะมาก
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
เทีย่ วบินที่ TG 677 ** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั ่วโมง **

21.55

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **
อัตราค่าบริ การ

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
กาหนดการเดิ นทาง

2-3 ท่าน
อัตราท่ านละ

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

อัตราเด็ก ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ต ั ๋ว
เครื่องบิ น
อัตรา
ท่านละ

เดิ นทางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม2562

11 – 15 ตุลาคม 62
16 – 20 ตุลาคม 62
30 ตค. – 03 พย. 62
01 – 05 พฤศจิ กายน 62
06 – 10 พฤศจิ กายน 62
27 พย. – 01 ธค 62
04 – 08 ธันวาคม 62
06 – 10 ธันวาคม 62

39,900
38,900
38,900
36,900
36,900
36,900
39,900
39,900

39,900
38,900
38,900
36,900
36,900
36,900
39,900
39,900

38,900
37,900
37,900
35,900
35,900
35,900
38,900
38,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 3,000 เยน ต่อ ทริ ป ต่ อ
ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่า
นี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุก
ท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั ่งบนเครื่องบิ น)
** ทางบริ ษท
ั ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิ นประกันใดๆทัง้ สิ้ นก่อนออกเดิ นทางที่ สนามบิ น **
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวต
ั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปน
ุ่ ไม่จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า
โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่ อครัง้ **
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน
้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ
ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)

** ประกาศสาคัญจากสายการบิ น กรณี ลก
ู ค้าผู้เดิ นทางไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง ทาให้ ลก
ู ค้าต้อง
ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี้ อาจจาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เที่ยวบิ นขากลับ
รวมถึงค่าบริ การอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทางประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ ม ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ลูกค้าผูเ้ ดิ นทาง
จาเป็ นต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิ ดขึ้นในส่วนนี้ เองทัง้ หมด **

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและ
ค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่ าธรรมเนี ย มการโหลดกระเป๋ าสัม ภาระลงใต้ ท้ อ งเครื่อ งบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุ ญ าตให้ โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนั กไม่ เกิ น 30 ก.ก. และ ถือขึ้น เครื่องบิ น ได้ น้ าหนั กไม่ เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรม
ธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 3,000 เยน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน
ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน และ
รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท
่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทีย่ ว กรณีท่สี ถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ ปน
ุ่
อนุ ญาตให้ท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเทีย่ ว ไม่จาเป็ นต้อง
ยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ ั ่งการจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที
หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทา
จองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี
ทีน่ ั ่งราคาพิเศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีท่ี
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวน
ั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษท
ั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเทีย่ ว เช่น
การสารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ
่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธ
วีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษท
ั ทราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนินการ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครังแรก
้
ตามจานวนครังที
้ เ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษท
ั ยินดีท่จี ะประสานงาน เพื่ อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษท
ั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทุกครังหากท่
้
านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้

• กรณี ท่ีท่ านต้อ งออกบัต รโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่ น ตั ๋วเครื่อ งบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณ าติด ต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะ
มีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล
สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท
่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษท
ั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีม ี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้ าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ท
ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ ว ทางบริษท
ั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป
๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
• ทางบริษัท ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบ
ั ลูก ค้าที่ไม่รู้จกั กัน มาก่ อ น เช่ น กรณี ท่ท
ี ่านเดิน ทาง 1 ท่ าน จาเป็ น ต้อ งช าระค่ า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ ่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุ การทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษท
ั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษท
ั จึงขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท
่ ่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่าง
เดินทาง สถานทีท
่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษท
ั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ า
ทัง้ หมดแล้ว

- กรณีท่ท
ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้ าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด
เพื่อยืน ยัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หนังสือ เดิน ทาง หากท่ านได้ส่งเอกสารมาที่บ ริษัท เรีย บร้อยแล้ว กรณี ท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋ว
เครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่าน
ได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ
่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่ างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท
่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- บริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ ในการไม่รบั ผิด ชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิด กรณี ค วามล่ าช้าจากสายการบิน , การยกเลิก บิน , การ
ประท้ว ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่ง อยู่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท
่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษท
ั ฯแล้วทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
เงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

ยอมรับ

