TAT NO.11/08049

บินด้ วยสายการบิน THAI LION AIR (XJ) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
SL300

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

SL301

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

01.00 – 09.10
11.00 – 16.45

**โหลดกระเป๋ าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **
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DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.00

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

DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิ จูคุ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ
หมู่บ้านมิชิมะ – ชมวิวสายรถไฟสายโรแมนติคสายแรกในญีปุ่น
01.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300
** มีเสริ ฟ SNACK บนเครื่ อง มีจอทุกที่นงั่ ดูหนัง/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **

09.10น.

เทีย่ ง

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง) หลัง
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย
หลังจากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ เมือง จังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima)
อิสระมือ้ อาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ
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OUCHI-JUKU พาย้ อนยุคไปสมัยเอโดะที่หมู่บ้านโบราณ หมู่บ้านโบราณโออุจิ จู คุ หมู่บ้านญี่ปุ่น
โบราณสมัยเอโดะ หมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ นเสมือนแหล่งที่พกั ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิ โมสึ เคะ (Shimotsuke)
ถนนเส้นนี้เคยเป็ นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าในสมัยนั้น เป็ นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้า
คาหนาๆเรี ยงรายกันสองฝั่ง ตรงกลางเป็ นถนนให้เดิน สองข้างทางเป็ นร้านขายอาหาร ขนม และของที่ระลึก ตอนหน้า
หนาวที่เราไปคนน้อยมากมีประมาณ 30 คนทั้งหมู่บา้ น ความดีงามที่แลกมากับร้านอาหารเกือบทุกร้านปิ ดเกือบหมด อด
กินราเมงต้นหอม อาหารเด็ดของหมู่บา้ นเลย

INAWASHIRO LAKE ( ทะเลสาบอินะวะชิ โระ ) กับบบรรยากาศทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาบันใด
สวยงามจนได้ฉายาว่า “อินะวะชิ โระ กระจกแห่ งสวรรค์ ทะเลสาบอินาวะชิ โระเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่ งอยู่
ใกล้กบั ภูเขาบันไดเมื่อหลายหมื่นปี ก่อน ทาให้น้ าในทะเลสาบมีความเป็ นกรดอ่อนๆไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้น้ า แต่มีผลทา
ให้น้ าใสมาก จนได้ฉายาทะเลสาบกระแห่งจกสวรรค์ ชมทัศนียภ์ าพของ ภูเขาบันไดเป็ นภูเขาสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุกุชิ
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มะ ที่ชาวญี่ปุ่นยกให้เป็ นหนึ่งในร้อยภูเขาที่มีความงดงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เรี ยกได้ วา่ เป็ นฟูจิซงั
ของฟุกุชิมะ ทะเลสาบท่ามกลางภูเขาบันใดเลยไม่ตอ้ งบรรยายมากว่าสวยขนาดไหน

Mishima หมู่บา้ นเล็กๆที่เป็ นที่นิยมในการมาชมรถไฟ Tadami ที่ได้ชื่อว่า เป็ นรถไฟ สายโรแมนติคที่สุดในโลก เป็ น
ค่า

เมืองที่น่ารักมาก บรรยากาศเงียบสงบ นาน ๆ จะมีรถผ่านมาสักคัน อิสระให้ทุกท่าน ถ่ายรู ปชมเมืองตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ โรงแรม

พักที่

APA HOTEL , FUKUSHIMA หรือเทียบเท่ า
จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็ นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออน
เซ็น ธรรมชาตินีแ้ ล้ ว จะทาให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
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DAY 3
ซาโอะสกีรีสอร์ ท – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – A เอ้ าท์ เลท
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ซาโอะออนเซนสกีรีสอร์ ท (Zao Ski Resort) หนึ่งในสถานที่เล่นสกีใหญ่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเนิ น
เขาจิโสะดะเกะ ลานสกีที่นี่มีความสู ง รวมถึงมีสโลปที่มีความชันให้เลือกมากมายตามความสามารถ ตั้งแต่ผทู ้ ี่ไม่เคยเล่น
หรื อเพิ่งหัดเล่นสกีเป็ นครั้งแรกก็เลือกสโลปล่างสุ ดที่ไม่ชนั มาก มืออาชี พและนักกีฬาก็เลือกสโลปบนยอดเขาที่มีความ
ชันท้าทายฝี มือได้ อิสระให้ทุกท่านเล่นสกี หรื อถ่ายรู ป ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ เป็ นที่ที่จะพบต้นไม้แช่ แข็ง
เพียงไม่กี่ที่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปริ มาณหิ มะที่ตกหนักและลมเย็นแช่แข็ง โดยจะพบได้ในบริ เวณรอบๆยอดเขาซา
โอะ สวยงามที่สุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ราคาไม่ รวมค่ ากระเช้ าและค่ าอุปกรณ์ เล่ นสกี)
(ในกรณี ที่ไม่เล่นสกีรีสอร์ ท ท่านสามารถนัง่ กระเช้า ผ่านขึ้นชมวิวผืนป่ าจูเฮียว (Juhyou) บนยอดเขา เรายังได้เห็น
ทัศนียภาพผืนป่ าจูเฮียว (Juhyou) หรื อต้นไม้รูปปี ศาจหิมะ (Ice Monster) ที่อยูด่ า้ นล่างทอดยาวไปไกลสุ ดลูกหูลูกตา
โดยรายการนี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ท่านสามารถติดต่อไกด์หน้างานสาหรับการขึ้นกระเช้านี้ )
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

พระพุท ธรู ป อุชิคุ ไ ดบุ ท สึ (Ushiku Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1995 ได้รั บการบันทึ กจากกิ นเนสบุ๊คว่า เป็ นรู ปปั้ น
พระพุทธรู ปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ ที่สูงที่สุดในโลก ส่ วนสู งนั้น 120 เมตร (ส่ วนของรู ปปั้ นสู ง 100 เมตร ส่ วน
ฐานสู ง20เมตร) พระพุทธรู ปปางยืนนี้ สู งเป็ นอันดับ 3 ของโลก ถ้าเทียบระดับความยิ่งใหญ่น้ ี พระพุทธรู ปไดบุทสึ ที่
จังหวัดนารา (ส่ วนสู ง 14.98 เมตร) มีขนาดเพียงฝ่ ามือไปเลย และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ก็จะรู ้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรง
พลังของรู ปปั้ นพระพุทธรู ปปางยืนนี้

USHIKU DAIBUTSU

Ami Premium Outlets Outlet ในเมื อ งอิ บ ารากิ เปิ ดให้ บ ริ การทุ ก วัน มี แ บรนด์ ช้ ัน น าของญี่ ปุ่ นและแบรนด์

ค่า

ต่างประเทศให้เลื อกสรรมากมายกว่า 120 ร้ านค้า ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star
Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, New Balance, Diesel, Samsonite,
Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren นอกจากนี้ ในปี 2015 จะมีการเพิ่มร้านเข้าไปอีก 70 ร้าน กลายเป็ น 190 ร้านให้
ขาช้อปให้ได้เลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกกันอย่างจุใจ
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่ า
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DAY 4
ตลาดปลาซูกจิ ิ-อาซากุสะ-ฮาราจูก-ุ ชินจูกุ-พิเศษขาปูไม่ อ้นั
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “ตลาดปลาซึ กิจิ (Tsukiji Market)” เป็ นตลาดค้าส่ งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งโตเกี ยว ใน
บรรดาตลาดค้าส่ งที่กระจายอยูใ่ นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่ งนี้ นบั เป็ นที่ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดและเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ น
หนึ่ งในตลาดปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่ องจากมีการซื้ อขายสิ นค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้าย
ตลาดแห่งนี้ไปยัง Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็ นตลาดที่คึกคัก
อยูเ่ กือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุง่ ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ ขบั ไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ งปลา ทั้งคน
ซื้ อและคนขายจะดูเร่ งรี บ ทาให้เป็ นสเน่ ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็ นเป็ น 2 ส่ วน
ใหญ่ๆ คื อส่ วนภายนอกซึ่ งมีร้านค้าปลี กและร้ านอาหารตั้งเรี ยงรายเป็ นจานวนมากและส่ วนภายในซึ่ งเป็ นบริ เวณที่
ร้านค้าส่ งใช้เจรจาธุ รกิจและเป็ นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสี ยงเครื่ องสาอางยีห่ ้อดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE
, KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ และ
ได้รับความเคารพนับถื อมากที่สุดแห่ งหนึ่ งใน กรุ งโตเกี ยว ภายในประดิ ษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทองคาที่ศกั ดิ์ สิทธิ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ น
ที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้า
สุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนน
นากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิ ด ของ
เล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ป
คู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุ มิดะ “โตเกียวสกายทรี ”

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกแก่การท่องเทีย่ ว
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HARAJUKU ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลังมองหา
ซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อ ถ้าต้องการ
เห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสาย
แบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior,
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ ต้อ งการหารองเท้า แบบต้น ฉบับ MADE IN
JAPAN ที่ SHOP นี้ มีแบบให้เลื อกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุ ด
แสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋ าสุ ดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME
DES GARCONS อีกด้วย

SHINJUKU นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ ให้ท่านอิ สระและเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า
แบรนด์ เ นม เสื้ อผ้า แฟชั่น ส าหรั บ วัย รุ่ น เครื่ อ งส าอางยี่ ห้ อ ดัง ของญี่ ปุ่ นไม่ ว่ า จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II ,
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

TAT NO.11/08049

SHINJUKU
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูปิ้งย่ าง + อิม่ ไม่ อ้นั ขาปูยกั ษ์ บุฟเฟ่ ต์

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่ า
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DAY 5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า
08.00น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น

11.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301
** มีเสริ ฟ SNACK บนเครื่ อง มีจอทุกที่นงั่ ดูหนัง/ฟังเพลง ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **

16.45น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัว
ท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ
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 มเี ตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

พักเดีย่ ว
ไม่ ใช้ ตวั๋
เพิม่
เครื่องบินอัตรา
อัตรา ห้ องละ
ท่ านละ

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 62
01 – 05 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

05 – 09 ธ ันวาคม 62

30,999

30,999

30,999

7,500

14,900

07 – 11 ธ ันวาคม 62

29,999

29,999

29,999

7,500

14,900

09 – 13 ธ ันวาคม 62

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900
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12 – 16 ธ ันวาคม 62

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900

15 – 19 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

17 – 21 ธ ันวาคม 62

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

19 – 23 ธ ันวาคม 62

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900

22 – 26 ธ ันวาคม 62

24,999

24,999

24,999

7,500

14,900

24 – 28 ธ ันวาคม 62

26,999

26,999

26,999

7,500

14,900

วันเดินทางเดือน มกราคม 63
03 – 07 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

05 – 09 มกราคม 63

19,999

19,999

19,999

7,500

14,900

06 – 10 มกราคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

09 – 13 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

12 – 16 มกราคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

15 – 19 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

18 – 22 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

21 – 25 มกราคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

24 – 28 มกราคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

27 – 31 มกราคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

30 ม.ค.- 03 ก.พ. 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 63
01 – 05 กุมภาพ ันธ์ 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

04 – 08 กุมภาพ ันธ์ 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

07 – 11 กุมภาพ ันธ์ 63

30,999

30,999

30,999

7,500

14,900

10 – 14 กุมภาพ ันธ์ 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

13 – 17 กุมภาพ ันธ์ 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

16 – 20 กุมภาพ ันธ์ 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900
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19 – 23 กุมภาพ ันธ์ 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

22 – 26 กุมภาพ ันธ์ 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

25 – 29 กุมภาพ ันธ์ 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

วันเดินทางเดือน มีนาคม 63
02 – 06 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

04 – 08 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

06 – 10 มีนาคม 63

23,999

23,999

23,999

7,500

14,900

08 – 12 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

10 – 14 มีนาคม 63

22,999

22,999

22,999

7,500

14,900

** 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 ทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่องบิน)
** ทางบริษทั ไม่ มนี โยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่อนออกเดินทางทีส่ นามบิน **
** ท่านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพือ่ การท่ องเทีย่ ว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ จาเป็ นต้ องยืน่ ขอ
วีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
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** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ ว ทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทาง
ต่ างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. หรือ
(เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่ าบริการนี้ รวม












ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษี สนามบิ น
และค่าภาษี น้ ามันทุ กแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ ยวใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณาติ ดต่ อเจ้าหน้า ที่ เป็ นกรณี พิเศษ โดยอ้างอิ ง ค่าใช้จ่า ยการจองทัวร์ แบบ ไม่ใช่ ตวั๋ เครื่ องบิ น ตามที่ ตามที่ ตาราง
อัตราค่าบริ การระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน THAI LION AIR อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมที่ พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณี มีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกี ฬา
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
×
×

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึ งเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึ งพอใจของท่า น โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ย กเก็บก่ อนเดิ นทางทุ ก ท่า น ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
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×
×
×
×

ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่ กระเป๋ าสั มภาระที่ มีน้ าหนัก เกิ นกว่าที่ สายการบิ นนั้นๆก าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่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 ก่อนออกเดิ นทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 2
วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิ กอัตโนมัติ
ทันที หากยัง ไม่ไ ด้รับ ยอดเงิ นตามเวลาที่ ก าหนด และหากท่ านมี ค วามประสงค์จะต้องเดิ นทางในพีเรี ย ดเดิ ม ท่ า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่ อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี
ที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม่ ีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ 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 การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ช่ วงพีเรี ยดวันที่เดิ นทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
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กรณี ต้องการเปลี่ ย นแปลงพี เ รี ย ดวันเดิ นทาง (เลื่ อนวันเดิ นทาง) ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ใช้จ่า ยการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอืน่ ๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง















คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้
ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิ นทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดิ นทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็ คอิ นก่ อนเครื่ องบิ น อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิ ดความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
กรณี ผเู ้ ดิ นทางต้องการความช่ วยเหลื อเป็ 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 ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้ อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง หากท่านไม่ดาเนิ นการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดิ นทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
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ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

การให้ทิปถื อเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางไปต่างประเทศ 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 นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมื อง การล่ าช้าของสายการบิน 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 วนหนึ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว

กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรี 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 งหลุ ดออกมา มี รอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดิ นทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน หรื อ
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ ว
ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดิ นทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้ อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ
(ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้ อยแล้ว ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

TAT NO.11/08049









เกี่ ยวกับที่นงั่ 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 ใกล้กนั ให้มากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
กรณี ที่ท่านไม่ผ่านด่ านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดิ นทางต่อ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ 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 กบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิดกฎหมาย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อความ
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 ต้อ งได้รั บ การยื น ยัน จากบริ ษ ัท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่ พ กั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯแล้ วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้
ข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

ยอมรับเงื่อนไข

