TOKYO FUJI SONGKARN (5D3N)
“ NRT26 XJ TOKYO TULIP SONGKARN ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้ วยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ 600
XJ 601

DMK(กรุ งเทพ) - NRT(นาริ ตะ)
NRT(นาริ ตะ) - DMK(กรุ งเทพ)

23.50 – 08.00
09.15 – 14.00

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
20.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควร
ทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษ
ปรับและจับ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

23.50น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 600
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **

DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญ่ ไดบุตสึ - วัดกวนอิม
- โกเท็มบะ เอาท์ เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น!)
08.00น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย

KAMAKURA

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ เป็ นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เมืองที่อยูต่ ิดกับทะเลซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากโตเกียว

มาเที่ยวได้ง่ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่ โมงเท่านั้น เมืองท่องเที่ยว ถูกขนานนามว่าเป็ น เมืองเกียวโตตะวันออก
(Kyoto of Eastern Japan) เนื่องจากมีวดั ศาลเจ้า และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อยูห่ ลายแห่ง

GREAT BUDDHA OF KAMAKURA นาท่านชม พระใหญ่ แห่ งคามาคุระ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระ มี
ความสู งถึง 13.5 เมตร ซึ่ งเป็ นรู ปปั้ นพระที่สูงเป็ นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระใหญ่ที่วดั โทไดจิ เมืองนารา พระ
ใหญ่แห่ งคามาคุระนั้นตั้งอยูท่ ี่ วัดโคโตคุอิน ดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยูภ่ ายในอาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษ
ที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่ วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทาลายลง ทาให้เหลือ แต่องค์พระใหญ่ต้ งั อยูโ่ ดยไม่ ได้สร้าง
อาคารขึ้นมาครอบใหม่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

HASEDERA OF KAMAKURA

นาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอิมฮาเสะเดอระ เป็ นวัดพุทธที่มีความสาคัญในเมือง

คามาคุระ สิ่งศักดิ์สิทธิในวัดนี้เป็ นรู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมสีทองที่มี 11 หน้า ในแต่ละหน้าจะเป็ นรู ปเทพธิดา ตัวรู ปปั้ นทา
จากไม้แกะสลักมีความสู งถึง 9.18 เมตร ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในรู ปปั้ นแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น พื้นที่ของวัดตั้งอยูบ่ นเนิ น
เขา มีสวนญี่ปุ่น บ่อปลาคาร์ฟอยูใ่ นบริ เวณวัด และที่ดา้ นบนของวัดเป็ นที่ขายอาหาร และเป็ นระเบียงยืน่ ออกไป จะ
มองเห็นวิวบ้านเรื อนและวิวทะเลของเมืองคามาคุระ

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเท็มบะ พรีเมีย่ ม เอาท์ เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand

คา่

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
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

FUJI SAN HOTEL , FUJI หรื อเทียบเท่ า
จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออน
เซ็น ธรรมชาตินี้แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่ งปลั่ง สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

DAY 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพทิ ธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้ าสวรรค์ )–
ชมความงามเทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

Mount Fuji นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรื อ ที่เรารู้จกั กันทัว่ ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูร่ ะหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ
จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสู งเหนื อ จากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ อ ง
ความสวยงามที่ธ รรมชาติ ไ ด้ม อบมาให้อ ย่า งลงตัว และยัง ถื อ ว่าเป็ นสัญ ลักษณ์ หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยัง เป็ น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การ
ยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ข้ ึน ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ ทาง
ขึ้นปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณี ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการชดเชยเงินคืน ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆ เพราะทางบริ ษทั ได้ช าระค่ าใช้จ่ ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่า ย
เรี ยบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ
และสัมผัสกับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 นี้
ยังเป็ นที่ต้งั ของ ศาลเจ้ าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สกั การะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่สาหรับ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซงั ชั้น 5 นี้ ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจ

ที่มีจมูกแดงยืน่ ออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยูน่ ั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีสมบัติของ
ท่านเทนกุหลงเหลื ออยู่มากมาย อย่างเช่ น ขวานขนาดใหญ่ที่มี น้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่ งใน
สมัยก่อนมีผคู ้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่
ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่ องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพธิ ภัณฑ์แผ่ นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สมั ผัสกับ

เที่ยง

บรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี
วิวฒั นาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

FUJI Q HIGH LAND นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูเ่ ชิงภูเขาไฟฟูจิ
ตื่นเต้นเร้าใจพร้อมกับชมวิวของภูเขาไฟฟูจิในมุมที่ไม่เหมือนเดิมสัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นเร้าใจเริ่ มจาก"King of
Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะที่มีความยาวถึง 79 เมตร แล้วสนุ กสดชื่นที่ "Great Zaboon" ด้วยการนั่งรถไฟพุ่ง
ทะยานขึ้นฟ้าแล้วดิ่งลงในน้ าจากความสู งถึง 18 เมตร ... ผจญภัยในยุคหิ นด้วยการ"ล่องแก่ง" ฝ่ าอันตรายที่สามารถที่
เกิ ดขึ้นได้ตลอดที่ "Rocky Slides" ... แล้วเลื อ กสะใจกับ "Panic Rock" ที่จะช่ วยให้ท่านได้สัมผัสถึงการสู บฉี ดเลื อ ด

อย่างแรงหรื อไปทดสอบความกล้าที่ "โรงพยาบาลผีสิง" (Horror House) ที่ยาวที่สุดในโลกใช้ระยะเวลา 1 ชัว่ โมงเต็ม
(ไม่ รวมค่าใช้จ่ายในการเข้าชม) ... แล้วพักคลายอารมณ์พร้อ มชมวิวที่สวยงามที่ "ชิ งช้าสวรรค์" ... หรื อ หากท่าน
ต้องการเลือก "ชมและซื้ อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย ** พิเศษ!! เครื่ องเล่ น ชิงช้ าสวรรค์ ให้ ท่าน
ได้ นั่งชมบรรยากาศในมุมสู งของสวนสนุก และมีภูเขาไปฟูจิเป็ นพื้นหลังของสวนสนุก ** (ไม่ รวมค่าเครื่ องเล่ นอื่นๆ)

TULIP FURUSATO SQUARE นาท่ านเดินทางสู่ TULIP FURUSATO SQUARE 2020 สัมผัสกับบรรยากาศทุ่ง

คา่

ดอกทิวลิปสี แดง สีเหลือง ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกงั หันลมเนเธอร์แลนด์เป็ นฉากหลัง จัดได้วา่ เป็ นวันที่วเิ ศษสุ ด
สาหรับการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อนๆ ภายใต้แสงเจิดจ้าของดวงอาทิตย์โดยถือว่าเป็ นสวนมีขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคคันโต (Kanto) ที่นี่มีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกว่า 670,000 ต้น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การท่ องเที่ยว

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรื อเทียบเท่ า

DAY 4
ตลาดปลาซึกจิ ิ – วัดอาสากุสะ – ชิบูย่า – ช็อปปิ้ งชินจุกุ –นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกจิ ิ เป็ นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งโตเกียว ในบรรดาตลาด
ค้าส่งที่กระจายอยูใ่ นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่ งนี้นบั เป็ นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นหนึ่งในตลาด
ปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่ องจากมีการซื้อขายสิ นค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่ งนี้
ไปยัง Toyosu ตลาดแห่ งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิ ด เป็ นตลาดที่คึกคักอยูเ่ กือบ
ตลอดเวลา และค่อนข้างยุง่ ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ งปลา ทั้งคนซื้ อและ
คนขายจะดูเร่ งรี บ ทาให้เป็ นสเน่ ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็ นเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซึ่ งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรี ยงรายเป็ นจานวนมากและส่ วนภายในซึ่งเป็ นบริ เวณที่ร้านค้าส่ งใช้
เจรจาธุ ร กิ จ และเป็ นจุ ด ที่ มี ก ารประมู ล ปลาทู น่ า ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเครื่ อ งส าอางยี่ห้อ ดัง ของญี่ ปุ่ นไม่ ว่า จะเป็ น KOSE ,
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ASAKUSA TEMPLE

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่ ง
หนึ่ งใน กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมา
กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคา
รณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก
ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดิ นไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี ”
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การท่ องเที่ยว

SHIBUYA ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนขั แสนรู้ที่
กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิ ตสาหรับ หนุ่ มสาวโตเกี ย ว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกี ยวที่ตึ ก (109) อิ จิม ารุ คิว ทั้งเสื้ อ ผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย

SHINJUKU ย่านช้ อปปิ้ งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้า มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ป
คา่

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่
สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรื อเทียบเท่ า

DAY5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้า

บริ การอาหารเช้า แบ่ง SET BOX

06.30น. นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
09.15น. ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 601
** ไม่ มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **
14.00น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์ ของ
ตัวท่ านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้ องละ
เด็กมีเตียง
2-3 ท่ าน
(เด็กอายุไม่ เกิน 12
อัตราท่ านละ
ปี )
อัตราเด็ก ท่ านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดีย่ ว ไม่ ใช้ ตั๋ว
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
เครื่ องบิน
(เด็กอายุไม่ เกิน
อัตรา ห้ อง อัตรา
12 ปี )
ละ
ท่ านละ
อัตราเด็ก ท่ านละ

เดินทางช่ วง เทศกาลสงกรานต์ 2563
10 -14 เม.ย. 63

37,999

37,999

37,999

7,500

18,999

11 -15 เม.ย. 63

37,999

37,999

37,999

7,500

18,999

12 -16 เม.ย. 63

36,999

36,999

36,999

7,500

18,999

** อัตรานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป
ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้ ่ านสามารถให้
มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บก่ อน
เดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่ านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศญีป่ ุ่ น ไม่ จาเป็ นต้ องยื่นขอ
วีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
** อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ วทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ โดยลูกค้ าต้ องเดินทางท่ องเทีย่ วกับทัวร์ ตลอด
การเดินทาง ห้ ามแยกออกเพื่อเดินทางท่ องเทีย่ วด้ วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บ
ค่ าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท**

อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิน (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี สนามบินและ
ค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ ง กรณี ตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรื อ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุ ณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวั๋ เครื่ องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ ลง
ใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่า โรงแรมที่ พกั ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่า น ต่ อ ห้อ ง) ในกรณี มี ง านเทรดแฟร์ การแข่ ง ขัน กี ฬ า
หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุ บตั ิเหตุในการเดิ น ทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน
รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พเิ ศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั สายการบิน และ
รุ่ ของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ 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 โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้า
มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นั่ง
ราคาพิเศษจานวนจากัด
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

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
 ยกเลิกการเดิ นทาง 15 วัน ก่ อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่ น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ ) จะต้อ งแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ นึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป

- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพ
ภูมิ กาศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึ ง สนามบินเพื่อ เช็คอิ นก่ อ น
เครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
- กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อ ตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรี 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 ทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่ วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริ ษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่ คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อ นไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่ มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไ ม่ รู้จกั กันมาก่ อ น เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อ งชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถื อ เป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสาหรับนักท่อ งเที่ยวที่เดิ นทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้อ งหวังสิ นน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพือ่ มอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้

- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากฤดูกาล สภาพภูมิอ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ท่านไม่ ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
- กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด
เพื่อ ยืนยันการเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล หนังสื อ เดิ นทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่ บริ ษทั เรี ยบร้อ ยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ แ (ตั๋ว
เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ ยว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
- กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง
, การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริ ษทั
- บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

*เมื่อท่ านชาระเงินค่าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงทั้งหมดนีแ้ ล้ว*
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

