ทัวร์ NRT07 KAWAZU ชมเทศกาลดูไฟ (5D3N)
“TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว ”
สายการบิน NOK SCOOT (XW)

บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XW 102

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

XW 101

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

02.20 – 10.25
13.55 – 18.25

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
23.00

วันที่ 2
02.20น.
10.25น.
เที่ยง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร
1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 6-7 สายการบิ น Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่นุ ไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้า
เมือง

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้ !! และ อาบนํ้าแร่ ออนเซ็น !!)
(-/L/D)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่
XW 102 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
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

ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดใน
โลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีร่ มิ แม่น้ําสุมดิ ะ
นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม

คํา่
พักที่

ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยงิ่ 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
KIDSเป็นต้น
บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้
FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้แช่นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั ่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง

ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชงชาแบบญี่ปนุ่ - คาวาซึ - อิออน มอลล์ –
นาริตะ
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ทซ่ี ่งึ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิ กรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็นลานสกีทม่ี ชี อ่ื เสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจทิ ่สี วยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิมะขาว
โพลน ท่านทีส่ นใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์
เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมอิ ากาศ) (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิเปลี
์ ย่ นโปรแกรมทัวร์เป็น คาวาฟูจโิ กะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวยงาม
ที่สุดในช่วงฤดูห นาว) นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณ ฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ที่จําลอง
เรื่องราวของภู เขาไฟฟู จิ และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุก ารณ์เรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้องกันต่อภัย
ธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ปนุ่ ไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั พิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่า
ด้วยการใช้เวลาอย่างสุ นทรีย ์ ด้วยการดื่ มและการชงชาผงสี เขี ยวหรือมัทชา นั บตั้งแต่ประมาณ
ศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราว
เกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึ้ น
ในประเทศญี่ ปุ่น จากนั้ น อิ สระให้ท่านได้เลื อกซื้ อของที่ ระลึ ก ตามอัธ ยาศัย นาท่ านเดิ นทางสู่
เมืองคาวาซึ (Kawazu) จะอยู่ตอนล่างของคันโต มีชื่อเสี ยงในเรื่องระยะเวลาเริ่มบานของดอก
ซากุ ระซึ่ งเร็วที่ สุดในแถบคันโต ดอกซากุ ระของที่ นี่สีชมพูมีขนาดใหญ่พิเศษ ที่ Kawazu นี้ มี
ซากุระถึง 8,000 ต้น ช่วงเริ่มบานจะมีการจัดงาน “เทศกาลซากุระ Kawazu” ซึ่งมีนักท่องเที่ ยว
ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมงานนี้ ถึง 1 ล้านคน และนอกจากดอกซากุระยังมีดอกเร
ปซีดสีเหลืองสดที่จะขึ้ นด้านล่างบริเวณตะลิ่งริมแม่น้ าไปพร้อมๆกันด้วย ทาให้ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่
ชมซากุระแห่งแรกๆของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยงั มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆด้วย นาท่านเดิ นทางสู่ อิ
ออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ นิยมในหมู่นักท่ องเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ เนื่ อ งจากตั้ง อยู่ใกล้ก ับ สนามบิ น นานาชาติ น าริ ต ะ ภายในตกแต่ ง ในรูป แบบที่
ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสด
ใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังมีรา้ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI , 100 yen
shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่งบาง
ร้านไม่ตอ้ งเสียภาษี สินค้าสาหรับนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย
จาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสิ นค้ายังมีโรง
ภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริการ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
คํา่
ที่พกั

อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – ชินจุก ุ - ดูไฟหมู่บา้ นเยอร์มนั

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านสู่ “ตลาดปลาซึ กิจิ (Tsukiji Market)” เป็ นตลาดค้าส่ งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ ใจกลาง
กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งทีก่ ระจายอยู่ในโตเกียวนัน้ ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็ นที่ท่มี ชี ่อื เสียงมากที่สุด
และเป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญ่ทส่ี ุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า
2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่งนี้ไปยัง Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้ มีปลาและ
อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดทีค่ กึ คักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมี
รถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทัง้ รถบรรทุกทีใ่ ช้ขนส่งปลา ทัง้ คนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็ นสเน่ ห์ดงึ ดูด
นักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนมาเทีย่ วชม ภายในตลาดนัน้ เป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้ นค้าปลีก
และร้านอาหารตัง้ เรียงรายเป็นจํานวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณทีร่ า้ นค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุด
นําท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีส่ ร้างขึน้ ไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ใน
อ่าวโตเกียว ได้รบั การปรับปรุงให้มชี อ่ื เสียงและเป็นทีน่ ิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปตั ยกรรมที่

เที่ยง

สวยงามตัง้ อยู่มากมายแล้ว ก็ยงั คงความเป็นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีส่ เี ขียว ไดเวอร์ซิตี้
โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ทีอ่ ยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้
ก็คอื หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่
เป็ นที่ระลึก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสํา หรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้ คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า
อยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดัม้ ก็ตอ้ งไปที่ กันดัม้ ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิต้ี
แห่งนี้
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
ทีม่ กี ารปรมูลปลาทูน่าทีม่ ชี อ่ื เสียง ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุก ุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งสินค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจ
คุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั ่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปนุ่
ไม่วา่ จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
นํ าท่านเข้าชม Tokyo German Village หรือ โตเกียวโดอิ สึมูระ (Tokyo Doitsu Mura) เป็ นธีมปาร์คใน
สไตล์หมู่บา้ นเยอรมัน ตัง้ อยู่ในจังหวัดชิบะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปราวๆ 2 ชัวโมงเท่
่
านัน้ เองค่ะ เป็ นธีม
ปาร์คขนาดใหญ่ ในพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จําลองบรรยายแบบคันทรีฟาร์มในชนบทของประเทศ
เยอรมัน มาไว้ไ ด้ อ ย่ า งงดงามภายในธีม ปาร์ค แห่ ง นี้ ร ายล้อ มไปด้ว ยสถานที่น่ า สนใจต่ า งๆ ที่ส ามารถ
เพลิดเพลินได้ทงั ้ เด็กและผูใ้ หญ่เลยค่ะ ไม่วา่ จะเป็น ทุ่งดอกไม้สสี นั สดใส ที่ผลัดกันผลิดอกบานสะพรังตลอด
่

คํา่
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

10.30น.
13.55น.
18.25น.

4 ฤดูกาล สวนสนุก สวนสัตว์ หรือการเก็บผลไม้สดๆ ก็เป็ นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมาสนุ กกันได้อย่าง
เต็มที่ และทีส่ ําคัญ ยังมีอาคารสวยๆ ในสไตล์ยุโรปให้เราถ่ายรูปกันได้เพลินๆ มาเทีย่ วเมื่อไหร่กแ็ ฮปปี้
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วัดนาริตะ ซัน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าทุกท่านสู่ วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มี
ชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมี
อาคารทีห่ ลากหลายตัง้ อยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้ สไตล์ Tahoto มีช่อื ว่า Great
Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงั มีสวนญี่ปนุ่ และสวนยุโรปอีกด้วย
นําท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Nok Scoot เที่ยวบิ นที่
XW 101 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** 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
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
กําหนดการเดินทาง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

10 – 14 กุมภาพ ันธ์ 62

25,900

25,900

25,900

7,000

15,900

11 – 15 กุมภาพ ันธ์ 62

23,900

23,900

23,900

7,000

15,900

12 – 16 กุมภาพ ันธ์ 62

25,900

25,900

25,900

7,000

15,900

13 – 17 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

14 – 18 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

15 – 19 กุมภาพ ันธ์ 62

29,900

29,900

29,900

7,000

16,900

16 – 20 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

17 – 21 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

18 – 22 กุมภาพ ันธ์ 62

25,900

25,900

25,900

7,000

15,900

19 – 23 กุมภาพ ันธ์ 62

25,900

25,900

25,900

7,000

15,900

20 – 24 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

21 – 25 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

22 – 26 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

23 – 27 กุมภาพ ันธ์ 62

26,900

26,900

26,900

7,000

15,900

24 – 28 กุมภาพ ันธ์ 62

25,900

25,900

25,900

7,000

15,900

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

01 – 05 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

02 – 06 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

03 – 07 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

04 – 08 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

05 – 09 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

06 – 10 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

07 – 11 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

08 – 12 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

09 – 13 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

10 – 14 มีนาคม 62

27,900

27,900

27,900

7,000

15,900

** 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 Nok Scoot อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
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
1. 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
2. กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
3. 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
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
5. 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
6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน 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
4. กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
5. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
6. กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
7. กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก บัตร
โดยสาร
8. หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
9. อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษ
10. ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
11. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

12. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้ เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
13. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี ําเป็นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. 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
15. กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
16. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้ าใดหน้าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยื นยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
์
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
17. 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

18. 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)
19. กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
์
20. ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
21. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
22. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
์
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
23. รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืนยัน จากบริษั ท 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 **

