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รห ัสโปรแกรม : 16808

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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บินด้ วยสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์ (SL) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
** รายการนีร้ าคาโปรโมชั่น ขออนุญาติเก็บทิป 2,000 บาท **
SL 300

DMK(กรุ งเทพ) - NRT(นาริ ตะ)

SL301

NRT(นาริ ตะ) - DMK(กรุ งเทพ)

01.00 – 09.10
11.00 – 16.45

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

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน์เตอร์ เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อ
ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษปรับและจับ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โออิโนะ ฮัคไค
– โกเท็มบะ เอ้ าท์ เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !!และอาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
01.00น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL300
** มีเสริ ฟ SNACK บนเครื่ อง เครื่ องลาใหญ่ ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **

09.10น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย

ASAKUSA TEMPLE นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่ งหนึ่ งใน กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมท
องค าที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ขนาด 5.5 เซนติ เมตร ซึ่ ง มัก จะมี ผูค้ นมากราบไหว้ข อพรเพื่ อความเป็ นสิ ริม งคลตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อย
อยู่ ณ ประตู ท างเข้า ที่ อยู่ด้า นหน้า สุ ดของวัด ที่ มี ชื่ อว่า “ประตู ฟ้ าค ารณ” และถนนจากประตู เข้า สู่ ตวั วิห ารที่
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ประดิ ษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของร้ านค้า ขายของที่
ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดิ นไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่
ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุ มิดะ โตเกียว สกายทรี

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU
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OSHINO HAKKAI โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟู
จิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิ มะ ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึ ม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบตั ิการซึ ม
ซับบริ เวณที่ลุ่มทาให้เกินน้ าซึ มขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อน
ที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่ งนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ า จากธรรมชาติ ที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองต่างๆ และสิ นค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขายระหว่างทาง
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

Gotemba Premium Outlets โกเท็มบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทัง้ Street
Brand 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

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

FUJISAN GARDEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
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จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็ นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่
ออนเซ็น ธรรมชาตินีแ้ ล้ว จะทาให้ ผวิ พรรณเปล่ งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
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DAY 3
ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพธิ ภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – ชินจูกุ
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

FUJITEN SKI นาท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่ อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดิ นแดนแห่ งนี้ ที่ซ่ ึ งเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนื อจากการเล่ นสกี
มากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสี ยงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิ มะขาวโพลน ท่านที่
สนใจจะเช่าอุปกรณ์ เครื่ องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่ าอุปกรณ์ เครื่ องเล่นสกี สโนว์
สเลด หรื อครู ฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริ การหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ)
(หมายเหตุ: ในกรณี ที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่ องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์เป็ น คาวาฟูจิโกะ สถานีที่ 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดที่ชมภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดในช่วงฤดูหนาว)

EXPERIENCE EARTHQUAKE นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุ การณ์ เรื่ องราวต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดแผ่นดิ นไหวที่ เกิ ดขึ้ นใน
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ประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี
ให้ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

IYASHI NO SATO VILLAGE

หมู่บ้านอิยาชิ โน ซาโตะ ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่เคยเป็ นหมู่บา้ นเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศ

ตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่ งถู กพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปี ได้รับการ
บู รณะขึ้ นใหม่ ใ ห้เป็ นแบบดั้ง เดิ ม และเปิ ดเป็ นพิ พิ ธ ภัณฑ์ก ลางแจ้ง ให้ป ระชาชนได้เข้า ชมศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ
วัฒนธรรม ลองและซื้ อสิ นค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรื อน ที่ได้รับการ
ดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่ งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ ยวชาญในงานฝี มือดั้งเดิ มที่
ต่างกัน เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา ธู ป และผ้าทอ หรื ออาจเข้าร่ วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์ โคล และบะหมี่โซบะ
ด้วยตนเอง ส่ วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จดั แสดงเกี่ ยวกับชี วิตประจาวัน
ของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยูใ่ นแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน(Erosion and Sediment Control
Museum) ที่อธิ บายถึ งสาเหตุของการเกิ ดดิ นถล่มที่ทาลายหมู่บา้ น และเทคนิ คการใช้ป้องกันภัยพิบตั ิบา้ นที่เหลือจะ
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เป็ นอาร์ ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุ ดกิ
โมโนะ หรื อชุ ดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารตั้งอยูร่ อบๆหมู่บา้ น
อีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

SHINJUKU ย่านช้ อปปิ้ งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ป
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
ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้ อปปิ้ ง

ทีพ่ กั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า
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DAY 4
อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยหรื อเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิ สระเต็มวัน ให้ท่านอิ สระช้อปปิ้ ง หรื อเดิ นทางสู่ สถานที่ ท่องเที่ ยวอื่ น ๆ โดยมี ไกด์คอยให้คาแนะนาในการ
เดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชิ นโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึ่ งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รับความเคารพจาก
ชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบนั มากที่สุด
- ย่ านฮาราจู กุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุ ณคือคนที่กาลังมองหาซื้ อเสื้ อผ้า
แบบแปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อ ถ้าต้องการเห็น
วัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนน
สายแบรนด์ เ นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้น แล้ว ท่ า นยัง ได้ช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ ดัง ระดับ โลก อาทิ
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้ งการหารองเท้าแบบ
ต้ น ฉบั บ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มี แ บบให้ เ ลื อ กสรรมากมาย อี ก ทั้ งยัง มี ร้ า นขายตุ๊ ก ตา KITTY
DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุ ดแสนน่ ารักไว้คอยเอาใจคุ ณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋ าสุ ดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้วย
- ย่ านชิ บุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นขั แสน
รู ้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
- Shisui Premium Outlets อยูใ่ กล้กบั สนามบินนาริ ตะ เปิ ดให้บริ การทุกวัน
มี แบรนด์ช้ ัน นาของญี่ ปุ่ นและแบรนด์ ต่า งประเทศให้ เลื อ กสรรมากมายกว่า 120 ร้ า นค้า เช่ 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
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สามารถช้อปได้ต้ งั แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสิ นค้านาเข้าและ
สิ นค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเทีย่ ว
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้ อดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดีสนี ย ์
แลนด์โลกแห่ งจินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่สร้ างนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่ องเล่น
นานาชนิ ด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตู
นเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุก๊ ตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพยนตร์ สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึก
น่ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ ตูนเอกจากวอลดิสนี ย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผอง
เพื่อนการ์ ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์
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การเดินทางจากนาริตะสู่ โตเกียว

แผนที่การเดินทาง
Ueno
41

นาที

Nippori
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+

Tokyo Area
นาที
90+

Airport
Limousine Bus

Taxi

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริ ตะสู่ สนามบินนาริ ตะใช้รถบัสบริ การฟรี ของทางโรงแรม แต่เนื่ องด้วยจะต้องเริ่ มตั้ง
แต่ 9.00 น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่ องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริ การไปสนามบิ น
เป็ นจานวนมากซึ่ งอาจจะทาให้ข้ ึนรถบัสไม่ครบตามจานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วงิ่ จากสนามบินนาริ ตะไปสถาณี อูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็ ว
ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยูท่ ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริ การ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้น
ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุ ดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสู งนิดนึงแต่ตวั๋
รถไฟจะเป็ นแบบระบุที่นงั่ บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นงั่ เบาะสามารถหมุนเข้า หา
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กันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยูท่ ี่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริ การตั้งแต่
เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุ ดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้ จะจากัดจานวนผูโ้ ดยสาร ต่อ
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 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
(โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)
ค่า

อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้ อปปิ้ ง

ทีพ่ กั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า

DAY 5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า
08.00น.
11.00น.
16.45น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น
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 **
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
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
เครื่ องบินอัตรา
อัตรา ห้ องละ
ท่ านละ

วันเดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
23 – 27 มกราคม 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

24 – 28 มกราคม 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

26 – 30 มกราคม 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

27 – 31 มกราคม 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

01-05 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

02-06 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

03-07 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

06-10 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

17,900

07-11 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

17,900

08-12 กุมภาพ ันธ์ 63

25,999

25,999

25,999

7,500

17,900

09-13 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

10-14 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

11-15 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

12-16 กุมภาพ ันธ์ 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

13-17 กุมภาพ ันธ์ 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

14-18 กุมภาพ ันธ์ 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

15-19 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900
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16–20 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

18-22 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

19-23 กุมภาพ ันธ์ 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

21-25 กุมภาพ ันธ์ 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

22-26 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

23-27 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

24-28 กุมภาพ ันธ์ 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

28 ก.พ. – 3 มี.ค. 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

29 ก.พ. – 4 มี.ค. 63

19,999

19,999

19,999

7,500

12,900

04-08 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

05-09 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

06-10 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

08-12 มีนาคม 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

09-13 มีนาคม 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

10-14 มีนาคม 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

11-15 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

13-17 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

14-18 มีนาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,500

12,900

17-21 มีนาคม 63

20,999

20,999

20,999

7,500

12,900

** อัตรานีย้ งั ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 บาท ต่ อ ทริป
ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท้ ่ านสามารถให้
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มากกว่ านีไ้ ด้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ท่านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศญี่ปุ่น ไม่ จาเป็ นต้ องยื่น
ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ ไม่ เกิน 15 วัน ต่ อครั้ง **
อัตรานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ วทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทยและต่ างชาติ โดยลูกค้ าต้ องเดินทางท่ องเทีย่ วกับทัวร์ ตลอดการ
เดินทาง ห้ ามแยกออกเพื่อเดินทางท่ องเทีย่ วด้ วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียม ในกรณีขอ
เอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท
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อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่ องบิ น (ตัว๋ ) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ งค่าภาษี สนามบิ น
และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้อ งการอัพ เกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่า เที่ ย วใด เที่ ย วหนึ่ ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ เ ป็ นกรณี พิ เ ศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั๋ว เครื่ อ งบิ น ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน Thai Lion Air ให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
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 ค่ า โรงแรมที่ พ กั ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ ระบุ (พัก 2-3 ท่ า น ต่ อ ห้อง) ในกรณี มี ง านเทรดแฟร์ การแข่ ง ขันกี ฬา
หรื อ กิ จกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ ระยุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงิ นประกันสู 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 ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 2,000 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 ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน
× ค่ า ธรรมเนี ย มในกรณี ที่ ก ระเป๋ าสั ม ภาระที่ มี น้ า หนัก เกิ นกว่า ที่ ส ายการบิ นนั้นๆก าหนดหรื อสั ม ภาระใหญ่ เกิ น ขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สายการบิน และ
รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นงั่ การจองภายใน 1 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หาก
ยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดิ นทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจอง
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เข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณี ที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่
ราคาพิเศษจานวนจากัด
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่ อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดทีม่ ีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดิ นทาง (เปลี่ ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
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 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์ มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
ทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ ท่ า นต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่ น ตัว๋ เครื่ องบิ น , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติ ดต่ อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุ กครั้ ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่ สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดิ นทางได้
เพราะมีบางกรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
ฤดู กาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึ งสนามบิ นเพื่ อ
เช็ ค อิ นก่ อ นเครื่ อ งบิ น อย่า งน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิ ด ความเสี ย หายใดๆบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดิ นทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิ นเพื่อจัดเตรี ยมล่ วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่ อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงิ นกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่ วน
ใดส่ วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่ งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่ อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่ วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณี พิเศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลู กค้าที่ ไม่รู้จกั กันมาก่ อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
จะปิ ดเร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
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เดินบนหิ มะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดิ นเป็ นอย่างสู ง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่ วนนี้ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรั บเงิ นคื นได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นตามมา 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 มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดิ นทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวง
การต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดิ นทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้ อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ ว
ที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋
เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
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 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดกรณี ค วามล่ า ช้า จากสายการบิ น , การยกเลิ กบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุ ดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่ านชาระเงินค่าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ ล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้ วางใจ ให้ เราบริการ **
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