วันแรก

สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – ชิซุย เอ้ าท์ เล็ต

02.00 น.

พร้ อมกันทีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้ เครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง
จัดทีนังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้ อนเสิร์ฟทั งขาไปและขากลับ
(นํ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน หากต้ องการซื อนํ าหนักเพิม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)
เหินฟ้ าสู่เมืองนาริ ตะ ประเทศญี ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ602 บริ การอาหาร และเครื องดืมบน
เครือง

05.05 น.

13.10 น.

พักที

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปนุ่ หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากรแล้ ว หลังจากนั นให้ ท่านได้ ช้อปปิ งสินค้ าแบรนด์เนมชื อดังที ชิซุย
เอ้ าท์ เล็ต แหล่งรวมสินค้ านําเข้ าและสินค้ าแบรนด์ญีปนที
ุ่ ดงั ไปทัวโลก พบกับคอลเลคชันเสื อผ้ าใหม่ลา่ สุด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื อกระเป๋ าแบรนด์เนมยีห้อดังได้ ทีร้านBALLY, PRADA, GUCCI,
DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื องประดับ และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT,
TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ าแฟชัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ **อิสระอาหาร
คําเพือไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ง**
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสอง

พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – โอชิโนะฮัคไค - อาบนํ าแร่
ธรรมชาติ + ทานขาปูยกั ษ์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพือสักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุ เป็ นพระพุทธรู ปที มีขนาด
ใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรู ปปั นพระพุทธรู ปปางยืนทีหล่อจากทอง
สัมฤทธิ มีความสูงทีสดุ ในโลก พระพุทธรู ปปางยืนนี สูงเป็ นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั งยังสามารถเข้ าไปเยียมชม
ด้ านในของพระพุทธรู ปได้ ด้วย ซึงภายในรู ปปั นจะแบ่งออกเป็ น 5 ชั น แต่ละชั นของรู ปปั นจะมีการจัดแสดงทีแตกต่างกัน
ออกไปค่ะ สามารถขึ นลิฟท์เพือไปยังจุดชมวิวทีตั งอยูบ่ ริ เวณหน้ าอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ85 เมตร ภายใน
บริ เวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม้ และสวนสัตว์ขนาดเล็กที มีทั งกระรอก, กระต่าย เป็ นต้ น ไม่ รวมค่ าขึ นลิฟท์
ท่ านละ 400 เยน จากนั นนําท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ ค เป็ นสถานทีทอ่ งเทียวอันสวยงามอยู่ใกล้ ๆ โตเกียวซึงสวน

แห่งนี ตั งอยูใ่ นจังหวัดอิบารากิ สวนฮิตาชิเป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มีพื นที 1.9 ล้ าน ตร.ม. มีชือเสียงเรื อง ดอกไม้ ทีจะบานให้
ชม ผัดเปลียนสายพันธุ์ ตลอดทั งปี ตามฤดูกาล (ขึ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) โดยปกติต้นโคเชียจะเป็ นไม้ พมุ่ กลมสีเขียวซึงก็สวยงาม
อยูแ่ ล้ ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ ร่วงจะเปลียนสีเป็ นสีแดงสดก็ยิงทําให้ ทั งสวยงามและแปลกตามากยิงขึ น จึงกลายเป็ นไฮไลท์หลัก
ของสวนแห่งนี เลยทีเดียวโดยทัวทั งเนินทําให้ เนินแห่งนี จะเปลียนจากสีเขียวเข้ ม กลายเป็ นสีแดงสด

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ให้ ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ าบริ สทุ ธิ จากภูเขาไฟฟูจิ ทีเป็ นแหล่งนํ าตาม
ธรรมชาติตั งอยูใ่ นหมูบ่ ้ านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรื อพูดในทางกลับกันคือกลุม่ นํ าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้ าวแรกทียา่ งเท้ าเข้ าไปใน
หมูบ่ ้ านก็สมั ผัสได้ ถึงอากาศบริ สทุ ธิ และไอเย็นจากแหล่งนํ าธรรมชาติทีมีให้ เห็นอยูท่ กุ มุม โดยในบ่อนํ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลาย
พันธุ์แหวกว่ายอย่างสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่านํ าแต่ละบ่อนั นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่าน้ องปลาไม่หนาวสะท้ านกันบ้ าง
หรื อ เพราะอุณหภูมิในนํ าเฉลียอยูท่ ี 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้ วก็ยงั มีนํ าผุดจากธรรมชาติให้ ตกั ดืมตามอัธยาศัย และ
ทีสาํ คัญ หมูบ่ ้ านโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ งสินค้ าโอทอปชั นเยียมอีกด้ วย

พักที
คํา

FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม *** ให้ ท่านได้ อิมอร่ อยกับมื อพิเศษทีมขี าปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ ลิ มลอง
รสชาติปูพร้ อมนํ าจิ มสไตส์ ญีปุ่ นอย่ างจุใจ หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ าแร่ ธรรมชาติ เชือว่ าถ้ าได้ แช่
นํ าแร่ แล้ วจะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม และช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ น

วันทีสาม
เช้ า

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั นที5) – พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – ช้ อปปิ งชินจูกุ – ดิวตี ฟรี
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชั น 5 โดยรถโค้ ช (ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ บน
ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพทีระลึกกับภูเขาไฟทีได้ ชือว่ามีสดั ส่วนสวยงามที สดุ ในโลก ซึงเป็ นภูเขาไฟทียงั ดับไม่สนิท และสูงทีสดุ ใน
ประเทศญีปนจากด้
ุ่
านล่างสูบ่ นยอดปล่องเขาด้ วยความสูง 3,776 เมตร)

เทียง

พักที
วันทีสี
เช้ า

จากนั น นําท่านเยียมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ทีจําลองเรื องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้ สมั ผัสกับ
ความรู้สกึ ของการจําลองเรื องราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึ นในประเทศญี ปนุ่ จากนั นอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื อของทีระลึกตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านช้ อปปิ งสินค้ าเครื องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื องประดับคุณภาพดีทีร้านค้ าปลอดภาษี ดิวตีฟรี ย่านดัง ย่ านชินจุ
กุ ”ให้ ท่ า นได้ เพลิ ด เพลิ น กั บ การจั บ จ่ า ยซื อสิ น ค้ า นานาชนิ ด ได้ จ ากที นี ไม่ ว่ า จะเป็ น ร้ านซานริ โ อะ ร้ านขายเครื อ ง
อิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื องสําอางค์ ต่ างๆ กันทีร้าน MATSUMOTO แหล่ งรวมเหล่ าบรรดา
เครืองสําอางค์ มากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้ โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ทีราคาถูกกว่ าบ้ านเรา 3 เท่ า ครี มกันแดดชิเซ
โด้ แอนเนสซ่ าทีคนไทยรู้ จักเป็ นอย่ างดี และสินค้ าอืน ๆ หรื อให้ ท่านได้ สนุ กกับการเลือกซื อสินค้ าแบรนด์ ดังอาทิ
LOUIS VUITTUN, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS, H&M หรื อ
เลือกซื อรองเท้ า

หลากหลายแบรนด์ ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ทีร้าน ABC MART **อิสระ
อาหารคําเพือไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ง**
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ช้ อปปิ งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้ างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านอิสระช้ อปปิ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของนาริ ตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื อได้ทีนีได้ เลย **เพือไม่ เป็ นการเสียเวลาช้
อปปิ งอิสระเทียงตามอัธยาศัย**

14.25 น.
19.10 น.

ได้ เวลาอันสมควรนําท่ านสู่ สนามบินนาริตะ เพือเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ603 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
****************************************
** หากท่านต้ องการจองตัวภายใน (เครื องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั งก่อนทําการ
ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้ บริ การ ***
อัตราค่ าบริการ (บาท) ** บริการนํ าดืมวันละ 1 ขวดในวันทีมีรายการท่ องเทียว**
กําหนดการเดินทาง
04 – 07 ตุลาคม 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 2561
12 – 15 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
15 – 18 ตุลาคม 2561
16 – 19 ตุลาคม 2561
17 – 20 ตุลาคม 2561
18 – 21 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
24 – 27 ตุลาคม 2561

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่ าน
23,999
25,999
25,999
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
27,999
28,999
25,999

พักเดียวเพิม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์ ไม่ รวมตัว
เครืองบิน
14,999
16,999
16,999
18,999
18,999
16,999
16,999
16,999
16,999
18,999
19,999
16,999

**หมายเหตุโปรแกรมนี ไม่ มีราคาเด็ก**
** ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน
ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั น ไม่ เช่ นนั นทางบริ ษัทจะไม่ คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทังสิ น
เนืองจากทางบริษัทได้ ทาํ การชําระค่ าตัวให้ กับสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านโปรแกรมทัวร์ อย่ างถีถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง
เพือประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง

การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 30 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนมัดจําทั งหมด เนืองจากทาง
บริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่ าตัวเครืองบินเต็มราคาให้ แก่ สายการบินเป็ นทีเรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํ ามันทียงั มิได้ ชาํ ระ กรุ ณาชําระค่ าทัวร์ ส่วนที
เหลือ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.

ตัวเมือออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทปี ระสงค์ จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิงทียนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่นได้ (เช่ น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น (เช่ น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
ทัวร์ จัดเตรียมให้

4.

กําหนดการเดินทางระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้

อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศ
ญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เพิม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์ ใน
ห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศ
ญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
เงือนไขการชําระค่ าบริการ

1.
2.

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นั นๆ
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็น เอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเที ยวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธการเข้ าออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น

3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อ
เอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที
มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีที จะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที ทางบริ ษัทกําหนด
เพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ
เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา
ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที เพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัย
สายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน1,000
มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้องเครื องบิน
เท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น
3. ประเทศญีปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

