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รห ัสโปรแกรม : 16689

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

TOKYO SAKURA TULIP(5D3N)
“ NRT24 TOKYO BLOOM BLOSSOM ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
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บินด้ วยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ602
XJ603

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

02.30 - 10.55
14.25 – 19.10

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

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.30

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน์เตอร์ เช็คอิน หมายเลข 1-2 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนออกเดินทาง ข้อควร
ทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับ
และจับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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DAY 2
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาสากุสะ – โกเท็มบะ พรีเมีย่ มเอาท์ เล็ท
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
02.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 602
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **

10.55 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย

ASAKUSA TEMPLE นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู ้ 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 ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวง
กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สูง
ที่สุดในโลก แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุ มิดะ โตเกียว สกายทรี

Gotemba Premium Outlets จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ ง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบ
รนด์เนมทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยงิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN,
MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI
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, GAP , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES ,
SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDS เป็ นต้น
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

HAKONE SCHOLE LAND HOTEL , FUJI หรื อเทียบเท่ 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
ภู เขาไฟฟู จิ ชั้ น 5 – พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล
Sakura Furusato Square – หมู่บ้านเยอรมัน – นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

FUJI นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ข้ ึน ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ ทางขึ้น
ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและตัดสิ นใจเท่านั้น กรณี ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการชดเชยเงิ นคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ เพราะทางบริ ษทั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรี ยบร้ อย
แล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกซื้ อ
สิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ ในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 นี้ ยังเป็ น
ที่ ต้ งั ของ ศาลเจ้ า โคมิต าเคะ ของศาสนาลัทธิ ชินโต เป็ นที่สักการะบูช าและอธิ ฐานขอพร อี กทั้งยังเป็ นที่ ส าหรั บ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่ อว่ารอบของฟูจิซงั ชั้น 5 นี้ ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจ
ที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่ อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นนั่ เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีสมบัติของ
ท่านเทนกุหลงเหลื ออยู่มากมาย อย่างเช่ น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิ โลกรั ม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่ งใน
สมัยก่อนมีผคู ้ นนิ ยมมาทดลองยกขวานนี้ กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้ อเครื่ องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟู
จิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่ องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้
ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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SHINJUKU นาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุ กุ ให้ท่านอิสระและเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งสิ นค้า มากมายและ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า 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
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UENO PARK

(** พีเ รี ย ตท่ อ งเที่ย วเดิ น ทางเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ 27 มี น าคม 63 – 06 เมษายน 63 **) น าท่ า นเดิ น ทางสู่

สวนสาธารณะอุเอโนะ ทุกปี ในช่วงฮานามิ หรื อ เทศกาลชมซากุระ ผูค้ นมากมายต่างพากันมาที่ อุเอโนะอนชิโคเอ็น
หรื อ สวนสาธารณะอุเอโนะ ที่คนไทยคุน้ เคยกันนัน่ เอง ที่นี่มีซากุระหลายพันธุ์ เช่น โซเมอิโยชิ โนะ และยามะซากุระ
เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีทางเดินกลางสวนที่ลอ้ มรอบไปด้วยซากุระกว่า 1200 ต้น !!! เวลาลมพัดจะได้สัมผัส กลีบซากุระ
จะปลิวตามลม เป็ นวิวที่สวยงาม อยากให้ทุกคนได้สัมผัสสักครั้ง

TULIP FURUSATO SQUARE (** พีเรียตท่องเที่ยวเดินทางเริ่มต้นตั้งแต่ 07 เมษายน 63 เป็ นต้นไป **)

นา

ท่ า นเดิ นทางสู่ ส วน ทิว ลิป ฟู รู ซ าโตะ เป็ นสวนสาธารณะริ ม ทะเลสาบที่ มี สวนดอกทิ วลิ ป และกัง หันลมไสตล์
เนเธอร์ แลนด์ ที่สร้างขึ้นเป็ นแห่งแรกของญี่ปุ่นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ อยูท่ ี่จงั หวัดชิบะ(Chiba) ห่าง
จากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่ โมงโดยรถไฟเท่านั้น โดยจะมีการจัดงานเทศกาลสวนทิวลิป ที่จะมีการปลูกดอกทิวลิปหลาก
สี สัน มากกว่า 7 แสนต้นจากกว่า 100 สายพันธ์ ทาให้เป็ นทุ่งดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยงานนี้ จะจัด
ในฤดู ใบไม้ผลิ ช่ วงกลาง-ปลายเดื อนเมษายนของทุกปี โดยแต่ละปี จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ทาเช่ น การเช่ าชุ ด
ประจาชาติของเนเธอร์ แลนด์ , การขุดดอกทิวลิปแล้วนากลับบ้าน, การแสดงดนตรี ออแกนจากประเทศเนเธอร์ แลนด์ ,
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การล่องเรื อชมทะเลสาบ อินบา(Inba Lake), การเช่ าจักรยานปั่ นภายในสวน, ร้านขายของฝาก และร้านค้าร้านอาหาร
ต่างๆ

TOKYO GERMAN VILLAGE หรื อ โตเกียวโดอิสึมูระ เป็ นธี มปาร์ คในสไตล์หมู่บา้ นเยอรมัน ตั้งอยู่ใน

ค่า

จังหวัดชิ บะ เป็ นธี มปาร์ คขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จาลองบรรยายแบบคันทรี ฟาร์ มในชนบทของ
ประเทศเยอรมันมาไว้ได้อย่างงดงามภายในธี มปาร์ คแห่ งนี้ รายล้อมไปด้วยสถานที่น่าสนใจต่างๆ ที่สามารถเพลิดเพลิน
ได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ ไม่วา่ จะเป็ น ทุ่งดอกไม้สีสันสดใส ที่ผลัดกันผลิดอกบานสะพรั่งตลอด 4 ฤดูกาล สวนสนุ ก สวน
สัตว์ หรื อการเก็บผลไม้สดๆ ก็เป็ นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมาสนุ กกันได้อย่างเต็มที่ และที่สาคัญ ยังมีอาคารสวยๆ
ในสไตล์ยโุ รปให้เราถ่ายรู ปกันได้เพลินๆ มาเที่ยวเมื่อไหร่ ก็แฮปปี้
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเทีย่ ว

ที่พกั TOYOKO INN HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่ า
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DAY 4
อิสระเต็มวันหรื อเลือกซื้อทัวร์ ดสิ นีย์แลนด์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรื อเดิ นทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดิ นทาง
อาทิ

- ศาลเจ้ า เมจิ เป็ นศาลเจ้า หลวงในศาสนาชิ นโต ที่ ส ร้ า งขึ้ นเพื่ ออุ ทิ ศและเป็ นที่ สถิ ตย์วิญญาณขององค์สมเด็ จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึ่ งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาว
ญี่ปุ่นยุคปัจจุบนั มากที่สุด
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- ย่ านฮาราจู กุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุ ณคือคนที่กาลังมองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบ
แปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่น
แต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอ
โมโตะซานโดะ นอกจากนั้น แล้ว ท่ า นยัง ได้ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ ดัง ระดับ โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรื อ สาวก ONITSUKA TIGER ที่ ต้อ งการหารองเท้า แบบต้น ฉบับ MADE IN JAPAN ที่
SHOP นี้ มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุ ดแสนน่ ารัก
ไว้ค อยเอาใจคุ ณ หนู อี ก ทั้ง ยัง มี SHOP ใหญ่ ข อง กระเป๋ าสุ ด ฮิ ต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES
GARCONS อีกด้วย
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- ย่ านชิ บุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกี ยวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั แสนรู ้ ที่
กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า
รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย

12

เทีย่ ง

- ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ (Shinjuku) ให้ทา่ นอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้า มากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้อง
ถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้า
แฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีก
มากมาย
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเทีย่ ว
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หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์ เพิม่ ท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดีสนียแ์ ลนด์โลก
แห่ งจินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยสร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้ างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่ องเล่ นนานาชนิ ด (ไม่จากัด
จานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉาก
รบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted
Mantion สัมผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิติThe Invention of
the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับ
ตัวการ์ ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้ อของที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
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การเดินทางจากนาริตะสู่ โตเกียว

แผนที่การเดินทาง

นาที

Ueno

Nippori

41

36

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa
นาที

97

92

84

80

Airrport
Keisei Skyliner

Tokyo
67

Narita Express
N'EX

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa
นาที

125+

120+

110+

95+

85+

Airport
Limousine Bus

Tokyo Area
นาที

90+

Taxi

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริ ตะสู่ สนามบินนาริ ตะใช้รถบัสบริ การฟรี ของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริ่ มตั้ง แต่ 9.00
น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่ องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริ การไปสนามบิน เป็ นจานวนมาก
ซึ่ งอาจจะทาให้ข้ ึนรถบัสไม่ครบตามจานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
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2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริ ตะไปสถาณี อูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็ วใน
การวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริ การ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อน
เดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุ ดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง

ค่า

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสู งนิดนึงแต่ตวั๋ รถไฟ
จะเป็ นแบบระบุ ที่นงั่ บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นงั่ เบาะสามารถหมุ นเข้า หากันได้มี
อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริ การตั้งแต่เวลา 7.4419.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุ ดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลื อกในการเดิ นทางเข้าโตเกี ยวแต่รถบัสนี้ จะจากัดจานวนผูโ้ ดยสาร ต่อรอบ
โดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดิ นทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว
เวลาที่ให้บริ การ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุตากว่า 12 จะเสี ยครึ่ งราคา
5) Taxi ในส่ วนของรถแท็กซี่ น้ ี ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่ โรงแรมที่พกั ย่านนาริ ตะจะอยูท่ ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดย
ราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรื อเทียบเท่ า
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DAY5
วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

NARITASAN TEMPLE นาทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชิ นโชจิ เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงมากของเมือง
นาริ ตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
ทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย ์ 3 ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ ยงั มีสวนญี่ปุ่น และ
สวนยุโรปอีกด้วย
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AEON MALL นาท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่
ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150
ร้านจาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยงั มีร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI ,
100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ งบางร้านไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
สิ นค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่ วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ
ศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสิ นค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริ การ
11.00น. นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น
14.25น. ออกเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น Thai Air Asia X เที่ ย วบิ นที่ XJ 603
** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่ โมง **
19.10น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตัว๋ เครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษทั ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์
ของตัวท่ านเอง **
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อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้อง
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เด็กไม่มีเตียง
ละ
(เด็กอายุไม่เกิน
เพิ่ม เครือ่ งบิน
กาหนดการเดินทาง
(เด็กอายุไม่
2-3 ท่าน
12 ปี )
อัตรา อัตรา
เกิน 12 ปี )
อัตราท่านละ อัตราเด็ก ท่าน
ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก
ละ
ท่านละ
วันเดินทางเดือน มีนาคม – เมษายน 63
28 มีนาคม – 01 เมษายน 63

24,999

24,999

24,999

7,500

15,900

29 มีนาคม – 02 เมษายน 63

24,999

24,999

24,999

7,500

15,900

30 มีนาคม – 03 เมษายน 63

24,999

24,999

24,999

7,500

15,900

31 มีนาคม – 04 เมษายน 63

24,999

24,999

24,999

7,500

15,900

01 – 05 เมษายน 63

26,999

26,999

26,999

7,500

15,900

02 – 06 เมษายน 63

28,999

28,999

28,999

7,500

15,900

03 – 07 เมษายน 63

28,999

28,999

28,999

7,500

15,900

04 – 08 เมษายน 63

28,999

28,999

28,999

7,500

15,900

05 – 09 เมษายน 63

26,999

26,999

26,999

7,500

15,900

06 – 10 เมษายน 63

26,999

26,999

26,999

7,500

15,900

07 – 11 เมษายน 63

26,999

26,999

26,999

7,500

15,900

08 – 12 เมษายน 63

26,999

26,999

26,999

7,500

15,900

09 – 13 เมษายน 63

32,999

32,999

32,999

7,500

15,900

10 – 14 เมษายน 63

35,999

35,999

35,999

7,500

15,900

11 – 15 เมษายน 63

35,999

35,999

35,999

7,500

15,900

12 – 16 เมษายน 63

33,999

33,999

33,999

7,500

15,900

13 – 17 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

15,900
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14 - 18 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

15,900

15 – 19 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

16 – 20 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

17 – 21 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

18 – 22 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

19 – 23 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

20 – 24 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

21 – 25 เมษายน 63

25,999

25,999

25,999

7,500

15,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ วทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บ
ค่ าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Thai Air Asia X ให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง 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 ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน 2 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้
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เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การน าเที่ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 กรณี กรุ๊ ปเหมา หรื อ กรุ๊ ปตัดหน้าร้าน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกกรุ๊ ปในทุกกรณี

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
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 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
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การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
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 รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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