ทัวร์ TOKYO FUJI SAKURA (4D3N)
“NRT03 TOKYO ซากุระ พาเข้าวินส์ !”
สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ)

บินสายการบิน ไทยแอร์ เอเซีย (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ 602

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

XJ 603

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

04.55 – 13.10
13.55 – 19.05

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
02.00

04.55น.
13.10น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์
ไม่อนั ้ !! และ อาบนํ้าแร่ ออนเซ็น !!)
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร
1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิ น Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่นุ ไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ 602 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ช่อื ว่าเป็ นวัดที่มคี วาม
ศักดิสิ์ ทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน
อิมทองคําทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอด
ทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี อ่ื ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั
วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ
ร้านค้า ขายของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ

คํา่
พักที่

วันที่ 2
เช้า

ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยที่สูงที่ สุดใน
โลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีร่ มิ แม่น้ําสุมดิ ะ โตเกียว สกายทรี
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้แช่นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั ่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุก FUJI Q (รวมค่าเข้าและชิงช้า
สวรรค์แล้ว) – หมู่บา้ นอิยาชิโนะ ซาโตะ – นาริตะ

(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ฟู จยิ าม่า ฟู จซิ ัง หรือ ที่เรารู้จกั กันทัวไปในนามของ
่
ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้ อยู่
ระหว่าง จ.ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี อ่ื เสียง
และเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ป่นุ ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี าเยือนประเทศญี่ป่นุ ในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นําท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ขน้ึ ใน
กรณีท่อี ากาศไม่เอื้ออํานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดยเจ้าหน้ าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผู้พิจารณาและตัดสินใจ
เท่านัน้ กรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการชดเชยเงิ
นคืนไม่วา่ กรณีใดๆ เพราะทางบริษทั
์
ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงทีภ่ ูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 ทุกท่านจะได้

พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย
อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกซึ่งเป็น
สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย ทีบ่ นภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 นี้ ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ ศาล

เที่ยง

เจ้าโคมิ ตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็นทีส่ กั การะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นที่
สําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชือ่ ว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของ
ท่านเทนกุ” (ปีศาจทีม่ จี มูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยู่นนเอง
ั่
และ ยังว่ากัน
ว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสี มบัตขิ องท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทม่ี นี ้ําหนักกว่า 375
กิโลกรัม ตกอยู่ทพ่ี น้ื ในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผคู้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มา
ว่าทําไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศกั ดิสิ์ ทธิ ์ที่ผคู้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไป
เป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง
เรื่องราวของภู เขาไฟฟู จิ และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุก ารณ์เรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่นุ เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้องกันต่อภัย
ธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ปนุ่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญ่ทต่ี งอยู
ั ้ ่เชิงภูเขาไฟฟูจิ ...
ตื่นเต้นเร้าใจพร้อมกับชมวิวของภูเขาไฟฟูจใิ นมุมทีไ่ ม่เหมือนเดิมสัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นเร้าใจเริม่ จาก
"King of Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะทีม่ คี วามยาวถึง 79 เมตร แล้วสนุกสดชืน่ ที่ "Great Zaboon"
ด้วยการนั ่งรถไฟพุง่ ทะยานขึน้ ฟ้าแล้วดิง่ ลงในนํ้าจากความสูงถึง 18 เมตร ... ผจญภัยในยุคหินด้วยการ
"ล่องแก่ง" ฝา่ อันตรายทีส่ ามารถทีเ่ กิดขึน้ ได้ตลอดที่ "Rocky Slides" ... แล้วเลือกสะใจกับ "Panic Rock" ที่
จะช่วยให้ท่านได้สมั ผัสถึงการสูบฉีดเลือดอย่างแรงหรือไปทดสอบความกล้าที่ "โรงพยาบาลผีสงิ " ( Horror
House) ทีย่ าวทีส่ ุดในโลกใช้ระยะเวลา 1 ชัวโมงเต็
่
ม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) ... แล้วพักคลายอารมณ์
พร้อมชมวิวทีส่ วยงามที่ "ชิงช้าสวรรค์" ... หรือหากท่านต้องการเลือก "ชมและซื้อ" สินค้าของฝาก
ของที่ร ะลึก มากมายตามอัธ ยาศัย ... ** พิ เ ศษ!! รวมค่ า เข้ า และค่ า ขึ้นชิ ง ช้ าสวรรค์ คนละ 1 รอบ
เรียบร้อยแล้ว เพลิ ดเพลิ นกับการนัง่ ชิ งช้าสวรรค์พร้อมชมวิ วภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเกิ นคําบรรยาย ไม่
สามารถเปลียนเป้ นเงิ นสดได้ทุกกรณี **
นํ าท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่เี คยเป็ นหมู่บ้าน
ั ่ ศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝนุ่ พัดถล่มในปี 1966 จน
เกษตรกรรมบนชายฝงทิ
กระทัง้ ต่ อ มาอีก 40 ปี ไ ด้ร ับ การบู ร ณะขึ้น ใหม่ ใ ห้เ ป็ น แบบดัง้ เดิม และเปิ ด เป็ น พิพิธ ภัณ ฑ์ก ลางแจ้ง ให้

คํา่

ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ย วกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บ้าน
ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกล
ั ้ นเผา ธูป และผ้าทอ หรือ
เลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชีย่ วชาญในงานฝีมอื ดัง้ เดิมทีต่ ่างกัน เช่น เครื่องปนดิ
อาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ในบ้าน
ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับชีวติ ประจําวันของเกษตรกรทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยู่ใน
แถบนี้ พิพธิ ภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มทีท่ าํ ลายหมู่บา้ น และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบตั บิ า้ นทีเ่ หลือจะเป็นอาร์ตแกล
เลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิน่ ร้านผลิต และสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ
หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารตัง้ อยู่รอบๆ
หมู่บา้ นอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

ที่พกั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

สวนจิโดริงะฟูจิ – สวนอุเอโนะ – คลองเมกุโระ – ชินจูก ุ

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนจิ โดริ งะฟูจิ(Chidori-ga-fuchi) เป็นสวนทีต่ งั ้ อยู่ระหว่างทางระบายนํ้ า 2 สาย อยู่ใกล้
กับพระราชวังอิมพีเรียลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีช่อื เสียงมากเรื่องการชมซากุระเพราะจะเห็นภาพต้น
ซากุระมากมายของสวนเรียงรายไปตามทางนํ้ า จึงเป็ นอีกหนึ่งจุดชมซากุระสวนที่มผี เู้ ข้าชมมากที่สุดของ
โตเกียว สวนจิโดริงะฟูจอิ ยู่ตรงกลางระหว่างทางระบายนํ้ าเก่าแก่ของเมืองโตเกียวนันก็
่ คอื Chidorigafuchi
กับ Hanzo สร้างขึน้ ตัง้ แต่ยุคเอโดะ(Edo) โดยจะมีทางเดินเรียบทางระบายนํ้ าและต้นซากุระยาวประมาณ
700 เมตร ทําให้เกิดเป็นอุโมงค์ตน้ ซากุระ เป็นสถานทีย่ อดนิยมในการชมดอกซากุระทีญ
่ ่ปี นุ่ นําท่านเดินทาง
สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park)ทุกปีในช่วงฮานามิ หรือ เทศกาลชมซากุระ ผูค้ นมากมายต่างพากัน
มาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น หรือ สวนสาธารณะอุเอโนะ ทีค่ นไทยคุน้ เคยกันนันเอง
่
ที่น่ีมซี ากุระหลายพันธุ์ เช่น
โซเมอิโยชิโนะ และยามะซากุระ เป็นอีกหนึ่งสถานทีท่ ม่ี ที างเดินกลางสวนทีล่ อ้ มรอบไปด้วยซากุระกว่า 1200
ต้น !!! เวลาลมพัดจะได้สมั ผัส กลีบซากุระจะปลิวตามลม เป็นวิวที่สวยงาม อยากให้ทุกคนได้ในการเดินทาง
สักครัง้
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

นําท่านเดินทางสู่ คลองเมกุโระ (Meguro River ) เป็นแม่น้ําสายเล็กๆ ในโตเกียว อยู่ในเขต Shinagawa มี
ั่
ปลายทางไหลลงสู่อา่ วโตเกียว สองฝงของแม่
น้ํามีตน้ ซากุระกว่า 800 ต้น แผ่กงิ่ ก้านมาชนกันจนดูเหมือนเป็น
อุโมงค์ตน้ ซากุระในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ดอกซากุระจะบานสวยงามมาก ทีน่ ่เี ป็นจุด
ชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งในโตเกียว สามารถมาชมได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืน มีดอกซากุระบานทีถ่ นน
ั ่ มแม่น้ําเมรุโกะ และมีรา้ นขายของกินเล่น เช่นของปิ้งย่าง ขนม เครือ่ งดืม่ มีการประดับโคมไฟ ใน
สองฝงริ
ตอนหัวคํ่า – กลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยงามไปอีกแบบนึง นําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุก ุ
(Shinjuku)ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป
ดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม
เสือ้ ผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II ,

คํา่
ที่พกั

SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
(** ในกรณี ที่ซากุระไม่บาน หรือร่วงหมดแล้ว จะเปลียนเป็ นโปรแกรมเป็ น
โอไดบะ - ตลาดปลาสึคิจิ – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจุก ุ – ชิ นจูก ุ แทน**)
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

11.00น.
13.55น.
19.05น.

เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ว่าเป็น ลิตเติล้ เอโดะ แห่งชิบะ เป็นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ (1603-1867) ซึ่ง
เป็นเขตพืน้ ทีท่ ย่ี งั คงหลงเหลือร้านค้าและอาคารบ้านเรือนทีต่ งั ้ เรียงรายมาตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยยังคงสภาพ
เหมือนเมื่อร้อยกว่าปีทแ่ี ล้วด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิน่ อิสระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่าดัง้ เดิมของญี่ปนุ่
ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะนําท่านสู่ ศาลเจ้าคาโทริ (Katori Shrine) เป็นศาลเจ้าแห่งนักรบ
และการปกปกั รักษาประเทศญี่ปนุ่ เทพเจ้าทีศ่ าลเจ้านี้บูชามีชอ่ื ว่า Futsunushi เป็นเทพแห่งสงคราม
เพราะฉะนัน้ การไปเยีย่ มชมทีน่ ่เี สมือนได้ไปเคารพบรรพบุรุษของเหล่านักรบญี่ปนุ่ นอกจากนี้ยงั ว่ากันว่าศาล
เจ้าคาโทรินนั ้ ก่อตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่ 642 ปีกอ่ นคริสตกาล! ทําให้น่เี ป็นหนึ่งในศาลเจ้าทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ทีน่ ่ี
เป็นทีๆ่ บูชาเทพเจ้า Futsunushi เทพผูพ้ ทิ กั ษ์แห่งดาบและการสงคราม และเชือ่ กันว่าเป็นผูท้ ช่ี ว่ ยสร้าง
ประเทศญี่ปนุ่ และช่วยรักษาความสงบและปกป้องญี่ปนุ่ จากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Thai Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ 603 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** ราคานี้ เป็ นรายการจอยหน้ าร้านเท่านัน้ กรณี ตดั กรุป๊ ทัง้ กรุป๊ หรือ ทํารายการเป็ นกรุป๊ เหมาต่างๆ
รบกวนติดต่อบริษทั เพื่อเช็คราคาใหม่ทุกครัง้ **
** หากลูกค้าท่านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้อง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
ิ
ละ
(เด็กอายุไม่เกน
(เด็กอายุไม่
2-3 ท่าน
12 ปี )
เกิน 12 ปี )
อัตราท่านละ อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก
ละ
ท่านละ
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

15– 18 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

16 – 19 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

17 – 20 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

18 – 21 มีนาคม 2562

24,999

24,999

24,999

7,000

14,900

19 – 22 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

20 – 23 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

21 – 24 มีนาคม 2562

25,999

25,999

25,999

7,000

14,900

22 – 25 มีนาคม 2562

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

23 – 26 มีนาคม 2562

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

25 – 28 มีนาคม 2562

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

26 – 29 มีนาคม 2562

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

27 – 30 มีนาคม 2562

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

28 – 31 มีนาคม 2562

27,999

27,999

27,999

7,500

14,900

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562

27,999

27,999

27,999

7,500

14,900

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562

27,999

27,999

27,999

7,500

14,900

04 – 07 เมษายน 2562

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

05 – 08 เมษายน 2562

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามทีต่ าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน Thai Air Asia X ให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จํากัด
จํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืน่ ๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัม ภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือ สัม ภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
• กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลําดับ
์
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริก ารที่ชําระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ชํา ระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การนํ า เที่ย วให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
• กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดู กาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ น สําคัญเท่ านัน้ สิ่ง สําคัญ ท่า นจํา เป็ น ต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่ างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

• อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี ําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมา
ทีบ่ ริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว

กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน)
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบิน
์
แบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
• เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลื
อกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
์
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
์
• ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืนยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

