บินด้ วยสายการบิน THAI LION AIR (SL) : ขึน
้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
SL300

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

SL301

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

01.00 – 09.10
11.00 – 16.45

**โหลดกระเป๋ าสั มภาระโดยน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน
้ เครื่องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.00

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน์เตอร์ เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษ
ปรับและจับ ทั้งนี้ข้ น
ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดนาริตะ – โอชิโน๊ ะฮัคไค –
โกเท็มบะ เอาท์ เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้น
ั !! และ อาบน้าแร่ ออนเซ็น !!)

01.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300
** มีเสริ ฟ SNACK บนเครื่ อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **

09.10น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง) หลัง
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย

NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงมาก
ของเมืองนาริ ตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูใ่ น
บริ เวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงั มีสวน
ญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้วย อีกทั้ง บริ เวณหน้าวัดยังมีร้านค้า และของกินท้องถิ่น ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ และที่พลาด
ไม่ได้คือเมนู ข้าวหน้าปลาไหล

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง YAKINIKU

OSHINO HAKKAI โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิ ทธิ์ฟูจิยาม่า กับ
เวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิ มะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึ ม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบตั ิการซึ มซับบริ เวณที่ลุ่มทา
ให้เกิดน้ าซึ มขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี
ค.ศ. 1985 สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถ
เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ และสิ นค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาที่สดกรอบ
ผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ท

ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand

ค่า

และ Hi-End Brand ที่ยงิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ 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
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อ้น
ั

พักที่

FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่ า

จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ
นีแ้ ล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ้

DAY 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – วัดอาซากุสะ– ช็อปปิ้ งชินจุกุ - นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

Mount Fuji นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรื อ ที่เรารู้จกั กันทัว่ ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ
จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความ
สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้
ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ข้ น
ึ ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ ทางขึ้น
ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและตัดสิ นใจเท่านั้น กรณี ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่ กรณี ใดๆ เพราะทางบริ ษทั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรี ยบร้อย
แล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ น
ั 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อ
สิ นค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ น
ั 5 นี้ ยังเป็ น
ที่ต้ งั ของ ศาลเจ้ าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่สาหรับ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซงั ชั้น 5 นี้ ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจ
ที่มีจมูกแดงยืน
่ ออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยูน
่ น
ั่ เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของ
ท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ ากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยูท
่ ี่พ้น
ื ในสวน ซึ่งใน
สมัยก่อนมีผคู ้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กน
ั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่
ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่ องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับ

เที่ยง

บรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี
วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ใน กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคาที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบ
ไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อ ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และ
ถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั
ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุก
ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์ ก

แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุ มิดะ “โตเกียว สกายทรี ”

SHINJUKU นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม
เสื้ อผ้าแฟชัน
่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย

SHINJUKU
ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกแก่ การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่ า

DAY 4
ไซตามะ –ศาลเจ้ าแห่ งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- อิออนมอล์ นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

KAWAGOEHIKAWA SHRINE ศาลเจ้ าคาวาโกเอะฮิกาวะ ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิกาวะซึ่งว่ากันว่าสร้างขึ้นมา ราว
1500 ปี ก่อน แห่ งนี้ สักการะบูชาเทพเจ้าถึง 5 องค์ดว้ ยกันประกอบด้วย ซุซาโนโอะโนะมิโคโตะ, คุชิอินาดาฮิเมะโนะมิ
โคโตะ, อาชินตั สึ จิโนะมิโคโตะ, เทนัตสึ จิโนะมิโคโตะ และโอนามูจิโนะมิโคโตะเนื่ องจากเป็ นเทพเจ้าที่มีสามี-ภรรยา 2
คู่ดว้ ย คนญี่ปุ่นจึงเชื่อกันว่าเป็ น “เทพเจ้าแห่ งความรัก”, “เทพเจ้าแห่ งความสัมพันธ์ระหว่างสามี -ภรรยา” และ “เทพเจ้า
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว” มาตั้งแต่ในอดีต

เมืองคาวาโกเอะ(KAWAGOE) คือเมืองเก่าในสมัยเอโดะที่ยงั คงอนุรักษ์บรรยากาศความโบราณตั้งแต่ในอดีตให้คงอยู่
มาจนถึ งปั จจุ บน
ั จนได้รับฉายาน่ ารั ก ๆ ว่าเป็ น ลิ ตเติ้ลเอโดะ (Koedo) ที่ อยู่ไม่ไกลจากโตเกี ยว โดยเมื องนี้ ตั้ง อยู่ใ น
จังหวัดไซตามะที่มีระยะทางห่ างจากกรุ งโตเกียวเพียงยี่สิบกว่ากิ โลเมตรซึ่ งใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวมายังที่ นี่ด้วย
รถไฟภายในเวลาเพียงครึ่ งชัว่ โมง เมืองลิตเติ้ลเอโดะแห่ งนี้ จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกแห่ งหนึ่ งที่ท้ งั ชาวญี่ปุ่น
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ นิ ย มเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วกั น จากโตเกี ย วสามารถเดิ น ทางมาชมความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมเก่า ๆ ของญี่ปุ่นในถนนบางสายของเมืองที่อนุ รักษ์บา้ นเรื อนหรื อห้างร้านเก่าแก่เอาไว้เป็ นอย่างดีและ
นอกจากระยะทางที่ใกล้และบรรยากาศที่ใช่แล้ว เมืองนี้ ยงั มีชื่อเสี ยงเลื่องลือในเรื่ องของ ‘มันหวาน’ ที่มีรสชาติอร่ อย
สามารถชิมขนมแสนอร่ อยชนิดต่าง ๆ ที่แปรรู ปมาจากมันหวาน
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกแก่ การท่ องเที่ยว

GONGENDO สวนกอนเก็นโด

ที่ต้ งั อยู่ทางตะวันออกของจังหวัดไซตามะ สวนแห่ งนี้ มีตน
้ ซากุระพันธุ์โซเมโยชิ โนะกว่า

1,000 ต้นทอดยาวเป็ นอุโมงประมาณ 1 กิโลเมตรที่ สวนแห่ งนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ซากุระเท่านั้น แต่ยงั มีดอกไม้อีกหลาก
ชนิดให้เดินชมได้อีกเช่นกัน ที่ผลิบานในช่วงเวลาเดียวกับดอกซากุระอีกด้วย ทาให้เกิดทิวทัศน์สดใสสวยงามจากสี ของ
***กรณี ดอกไม้ไม่บาน นาท่านสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่ งเมืองอุ ชิคุ เป็ นพระพุทธรู ปที่มีขนาดใหญ่มาก มี
ความสู งถึง 120 เมตร และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มี
ความสู งที่ สุดในโลก ภายในบริ เวณวัดยังยังสามารถเดิ นชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที่ มีท้ งั กระรอก,
กระต่าย เป็ นต้น***

ดอกไม้ที่ตดั กันอย่างชมพูของดอกซากุระ เป็ นอีหนึ่งสถานที่น่าสนใจเดินทางไปชมความงามของดอกซากุระ

AEON MALL NARITA อิออน นาริตะ มอลล์ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจาก
ตั้งอยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทน
ั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน
จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน
่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีร้านเสื้ อผ้าแฟชัน
่ มากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop
, Sanrio store , Capcom games arcade และซุ ป เปอร์ ม าร์ เ กตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ งบางร้ า นไม่ ต ้อ งเสี ย ภาษี สิ น ค้า ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่ วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจาก
ห้างสรรพสิ นค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริ การ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกแก่ การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่ า

DAY 5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า
08.00น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

11.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301

** มีเสริ ฟ SNACK บนเครื่ อง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **
16.45น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดที่จาเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัว
ท่ านเอง **

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ
2-3 ท่ าน
อัตราท่ านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิม่
อัตรา ห้ องละ

ไม่ ใช้ ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา
ท่ านละ

วันเดินทางเดือน มีนาคม –เมษายน 63
20 – 24 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

16,900

21 – 25 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

16,900

22 – 26 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

23 – 27 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

16,900

24 – 28 มีนาคม 63

24,999

24,999

24,999

7,500

16,900

25 – 29 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

26 – 30 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

27 – 31 มีนาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

29 มี.ค. – 02 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

30 มี.ค. – 03 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

31 มี.ค. – 04 เม.ย. 63

25,999

25,999

25,999

7,500

16,900

01 – 05 เมษายน 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

02 – 06 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

03 – 07 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

04 – 08 เมษา 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

05 – 09 เมษา 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

06 – 10 เมษา 63

27,999

27,999

27,999

7,500

16,900

** อัตรานี้ยังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริ ป
ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บก่ อนเดินทางทุกท่ าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มีที่นั่งบนเครื่องบิน)
** ทางบริษัทไม่ มีนโยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางที่สนามบิน **
** ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์ เดินทางไป เพือ่ การท่ องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ จาเป็ นต้ องยื่นขอ
วีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
** อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวที่ถือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ โดยลูกค้าต้ องเดินทางท่ องเที่ยวกับทัวร์ ตลอดการ
เดินทาง ห้ ามแยกออกเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยวด้ วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม ใน
กรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิ น (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิ น
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ ยวใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ เป็ นกรณี พิเศษ โดยอ้างอิ งค่าใช้จ่ายการจองทัวร์ แบบ ไม่ใช่ ตวั๋ เครื่ องบิ น ตามที่ ตามที่ ตาราง
อัตราค่าบริ การระบุ
✓
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน
้ เครื่องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
✓
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓
ค่าโรงแรมที่ พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
✓
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
✓
ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓

✓

ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
×
×

×
×
×
×

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่า น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ย กเก็ บก่ อนเดิ น ทางทุกท่ าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่ มี น้ าหนักเกิ นกว่าที่ สายการบิ น นั้นๆกาหนดหรื อสัม ภาระใหญ่ เกิ น ขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิ น
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท
่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
•

•

กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทัน ที หากยัง ไม่ ไ ด้รับ ยอดเงิ น ตามเวลาที่ ก าหนด และหากท่ า นมี ค วามประสงค์จ ะต้องเดิ น ทางในพีเรี ย ดเดิ ม ท่ า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน
่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
•
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
•
ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
•
กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ

•

เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบ
ั ช่วงพีเรี ยดวันที่ เดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
กรณี ต ้องการเปลี่ ย นแปลงพี เรี ย ดวัน เดิ น ทาง (เลื่ อนวัน เดิ น ทาง) ทางบริ ษ ท
ั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ใช้จ่ า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอืน
่ ๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ น
ึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้
ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิ น , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ น
ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็ ค อิ น ก่ อ นเครื่ อ งบิ น อย่า งน้อ ย 3 ชั่ว โมง โดยในส่ ว นนี้ หากเกิ ดความเสี ยหายใดๆบริ ษ ท
ั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง หากท่านไม่ดาเนิ นการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

•

การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
•
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
•
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมื อง การล่าช้าของสายการบิน เงื่ อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•
เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
•
กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
•
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสื อเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ ว
ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ
(ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ น
ึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
•
เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กน
ั ให้มากที่สุด
•
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
•
กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้า มไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
•
ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

•

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

•

บริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น , การยกเลิ กบิ น , การ
ประท้ว ง , การนัด หยุด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย ซึ่ งอยู่น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั

•

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ

•

รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้อ เสนอที่ ต ้อ งได้รั บ การยื น ยัน จากบริ ษัท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ ัก ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ทีม่ อบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **

