ขอนำเสนอ ทัวร์ ญ่ ปี ุ่ น

ฟูจิ – โตเกียว 5วัน / 3คืน
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เที่ยวครบชมใบไม้ เปลี่ยนสี
อุโมงค์ ใบไม้ แดง โมมิจิ ไคโรปี ละครัง้ !!! เท่ ำนัน้
ตะลุยช้ อปปิ ้ งโอไดบะ –ชินจุกุ
พิเศษ สุดๆบุฟเฟต์ ขำปูยกั ษ์ +หมูย่ำงบนถ่ ำนหินภูเขำไฟร้ ำนดัง
วันที่เดินทาง
DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
DAY 2

โปรแกรมทัวร์ โตเกียว 5วัน / 3 คืน

มื ้ออาหาร
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
(-/-/-)
สนามบินนาริ ตะหรื อฮาเนดะ–ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ-นัง่ กระเช้ าคาชิคาชิ – งานเทศกาลชมใบไม้ เปลีย่ นสี *** (-/L/D)
พิเศษ แช่ออนเซ็น เมนูขาปูยกั ษ์ บุฟเฟต์ + ใส่ชดุ ยูคาตะ**
สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เต็มวัน (รวมค่าเข้ าและเครื่ องเล่น) –โตเกียว
(B/-/-)
สะพานนิจบู าชิ - วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปคูต่ กึ โตเกียวสกายทรี – โอไดบะ – ช้ อปปิ ง้ ชินจุกุ
(B/L/-)
** พิเศษ ปิ ง้ ย่างไม่อนสไตล์
ั้
ญี่ปน**
ุ่
สนามบินนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
= MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่า 3
DAY 3&4 = SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU หรื อเทียบเท่า3

เดือนที่เดินทำง
กันยำยน
ตุลำคม

พฤศจิกำยน

วันที่เดินทำง
05 – 09 // 12 -16
19 – 23 // 26 - 30
10 – 14 // 17 - 21
20 - 24
24 – 28 // 27 - 31
01 – 05 // 07 - 11
15 – 19
22 - 26

รำคำ / ท่ ำน
48,900
48,900
51,900
52,900
51,900
48,900
48,900
49,900

รำคำเด็กเสริมเตียง
48,900
48,900
51,900
52,900
51,900
48,900
48,900
49,900

รำคำเด็กไม่ เสริมเตียง
47,900
47,900
50,900
51,900
50,900
47,900
47,900
48,900

พักเดี่ยว
8,500
8,500
9,500
9,500
9,500
8,500
8,500
8,500

ไฮไลท์ เด็ดโปรแกรม !!
 ชมใบไม้ เปลีย่ นสีจดุ ไฮไลท์ ปี ละครัง้ ที่ อุโมงค์ใบไม้ แดงโมมิจิไคโร
 ดื่มด่ากับบรรยากาศใบไม้ เปลีย่ นสี ขึ ้นกระเช้ า คาชิคาชิ
 พิเศษ++เต็มอิ่ม กับ บุฟเฟต์ ขำปูยกั ษ์ และแช่ ออนเซ็นสุดฟิ น
 สนุกสุดมันส์ไปกับ สวนสนุก ฟูจิคิว ไฮแลนด์...เครื่ องเล่นล ้าสมัย เต็มวัน
 ฟรี+++WIFI ON BUS สัญญำณเลิศ ไม่ ขำดกำรติดต่ อ แน่ นอน / นำ้ เปล่ ำวันละ1ขวด
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สำยกำรบิน

เที่ยวบินที่

เส้ นทำง

เวลำออก

เวลำถึง

THAI AIRWAYS (TG)
TG 640
กรุงเทพ – นาริ ตะ
22.10
06.20
THAI AIRWAYS (TG)
TG 642
กรุงเทพ – นาริ ตะ
23.50
08.10
THAI AIRWAYS (TG)
TG 682
กรุงเทพ – ฮาเนดะ
22.45
06.55
วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
........น. พร้ อมคณะบริ เวณอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิ สำยกำรบินไทย เคำน์ เตอร์ C ใกล้ ประตูทำงเข้ ำที่ 1
เจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทฯอานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
***นัดหมำยแต่ ละคณะก่ อนออกเดินทำง 3 ชั่วโมงล่ วงหน้ ำก่ อนเครื่องออก***
วันที่ 2 สนำมบินนำริตะหรือฮำเนดะ– ทะเลสำบคำวำคูจิโกะ- นั่งกระเช้ ำ คำชิคำชิ – งำนเทศกำลชมใบไม้ เปลี่ยนสี
........น. เดินทางสู่ สนำมบินนำริตะหรื อ ฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบิน TG
.........น. เดินทางถึงสนามบินนาริ ตะหรื อฮาเนดะ (เวลาที่ญี่ปนเร็
ุ่ วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) สำคัญ!!!ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุ ญำตให้ นำอำหำรสด จำพวกเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ ำประเทศ หำกฝ่ ำฝื นจะมี
โทษจับและปรั บ จากนันน
้ าท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศนาท่านเดินทางสู่ทะเลสำบคำวำกูจิโกะเป็ นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ ง่าย
ที่สดุ ในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีก ารเชื่อมต่อจากโตเกียวด้ วยรถไฟ และรถบัส พื ้นที่บริ เวณชายฝั่ งทิศตะวันออกของ
ทะเลสาบเป็ นที่พกั และออนเซนที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้ อย่างชัดเจนนาท่านนั่งกระเช้ ำKACHI KACHI เป็ น
กระเช้ าลอยฟ้ าที่ใช้ เวลาเพียง 3นาทีก็ถึงยอดเขาจากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์
โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ ไกลถึงภูเขาแอลป์ญี่ปนุ่
ทางตอนใต้
เที่ยง
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร (หมูย่ำงบนถ่ ำนหินภูเขำไฟร้ ำน YOGAN ONSEN)
บ่ ำย
จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง งำนเทศกำล Momiji Fall Festival โดยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของงานเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival สถานที่ชมใบไม้
เปลี่ ย นสี ที่ ส วยที่ สุด ในญี่ ปุ่ น เป็ นเส้ น ทางเดิ น ชมใบไม้ เปลี่ ย นสี ใ นช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายนโดยสองข้ างทางจะเต็มไปด้ วยใบไม้ สแี ดงส้ มสลับกันยาวตลอดทาง และ
เนื่องจากกิ่งของต้ นเมเปิ ้ลโน้ มเข้ าหากันตรงกลางจึงเป็ นเหมือนอุโมงค์ใบไม้ แดงที่
สวยงามอลัง การเป็ นอย่ า งมากประมาณปลายเดื อ นตุ ล าคม - กลางเดื อ น
พฤศจิ กายน จะเป็ นช่วงชมใบไม้เปลีย่ นสีทีด่ ีทีส่ ดุ ของบริ เวณนี ้( 01 - 23 พ.ย. )
ที่พัก: MOTOSU VIEW HOTEL OR 3 (ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ โรงแรมที่พัก เมนูบุฟเฟต์ ขำปูยักษ์ พร้ อมแช่ นำ้ ออนเซน**หลังรับประทานอาหารค่าเชิญท่าน
สัมผัสกับการแช่น ้าแร่ สไตล์ญี่ปนด้
ุ่ วยออนเซ็นแบบปิ ดแต่ท่านยั งสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติได้ อย่างใกล้ ชิดและผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ าจากการเดินทางชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าการอาบน ้าแร่นนจะท
ั ้ าให้ ผิวพรรณงดงามและมีสขุ ภาพดีอีกด้ วย***
วันที่ 3 สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (รวมค่ ำเข้ ำ และเครื่องเล่ น) –โตเกียว
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
เช้ ำ
หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางไปยัง สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เป็ นสวน
สนุกที่อยูใ่ กล้ ภเู ขาฟูจิ อยูใ่ นเมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยะมะนะชิ หากขึ ้นเครื่ องเล่น
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ไป สามารถมองเห็นภูเขาฟูจิ ที่ฟจู ิคิวไฮแลนด์แห่งนี ้มีเครื่ องเล่นที่มีชื่อเสียงหลายตัว เช่น Fujiyama เปิ ดในปี 1996 มีความสูง 79 เมตร
มีความเร็ ว 130 km/h Fujiyama เคยเป็ นรถไฟเหาะสูงที่สดุ ในโลก สถิติลา่ สุดเมื่อปี 2007 ตกลงมาอยู่ที่อนั ดับ 8 ของโลก เป็ นรถไฟ
เหาะที่ยาวที่สดุ อันดับ 5 ของโลก และเป็ นรถไฟเหาะที่เร็ วที่สดุ อันดับ 10 ของโลก Dodonpa เปิ ดในปี 2001 มีความสูง 52 เมตร
ความเร็ ว 172 km/h Dodonpa เคยเป็ นรถไฟเหาะเร็ วที่สดุ ในโลก เป็ นเครื่ องเล่นที่ถือได้ ว่าหวาดเสียวที่สดุ ของเครื่ องเล่นจากทุกมุม
โลก.Eejanaika เปิ ดในปี 2006 มีความสูง 76 เมตร ความเร็ ว 126km/h Eejanaika เป็ นรถไฟเหาะชนิด 4 มิติ มีการหมุนมากที่สดุ ใน
โลก โดยหมุนรอบทิศทางถึง 14 ครัง้ ในระยะทาง 1.153 เมตรTakabisha มีความเร็ วถึง 100 km/h Takabisha เปิ ดเมื่อปี 2011 ได้ รับ
การบันทึกว่าเป็ นรถไฟเหาะที่มีความชันมากถึง 121 องศา ก่อนจะตกลงมาในความสูง 43 เมตร Labyrinth of Fear (บ้ านผีสิง) ถือได้
ว่าป็ นบ้ านผีสงิ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก สถานที่นนคื
ั ้ อโรงพยาบาล ว่ากันว่าเคยเป็ นโรงพยาบาลเก่ามาก่อน แล้ วประสบภาวะขาดทุน
จึงได้ ปิดตัวลง ก่อนที่จะถูกดัดแปลงให้ เป็ นบ้ านผีสิง (เคยมีหนังเรื่ อง The Shock
Labyrinth Extreme 3D มาถ่ายทาในสถานที่นี ้) และกลายเป็ นส่วนหนึ่งของสวน
สนุกแห่ง นี ้ อุป กรณ์ ทุก อย่างนัน้ เป็ นของจริ ง ทัง้ หมด บรรยากาศทัง้ หมดล้ ว น
แล้ วแต่เป็ นสร้ างขึน้ จากความจริ ง หากเข้ าไปแล้ ว เจอเสียงแปลกๆ หรื อกลิ่น
แปลกๆคุณอาจจะไม่ร้ ูเลยว่าคือของจาลองหรื อของจริ งกัน(ไม่ รวมค่ ำเข้ ำบ้ ำนผี
สิง รำคำบัตร ประมำณ 4,000 เยน) สำมำรถฝำกไกด์ ซื้อได้ หน้ ำงำน
กลำงวัน / เย็น  อิสระอำหำรให้ ท่ำนได้ สนุกสนำนกับเครื่องเล่ นอย่ ำงเต็มที่
17.00 น. จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยังเมืองหลวงของโตเกียว
ที่พัก: SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI OR3*
วันที่ 4 สะพำนนิจูบำชิ - วัดอำซำกุสะ–ถ่ ำยรูปคู่ตึกโตเกียวสกำยทรี – โอไดบะ – ช้ อปปิ ้ งชินจุกุ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
เช้ ำ
หลังรับประทานอาหารเช้ านาท่านชมสะพำนนิจูบำชิ หรื อสะพำนแว่ นตำจัดเป็ นสะพานที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและเป็ นที่ร้ ู จกั มา
แห่งหนึง่ ในประเทศญี่ปนุ่ นอกจากความสวยงามแล้ ว สะพานนิจบู าชิ ยังทาหน้ าที่เป็ นประตูเข้ าสูเ่ ขตพระราชฐาน แต่ประชาชนทัว่ ไป
ไม่สามารถเข้ าเยี่ยมชมได้ จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่วัดอำซำกุสะ ซึง่ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้ าแม่กวนอิ
มทองคาประดิษฐานอยู่ นอกจากนี ้ท่านจะได้ เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตังตระหง่
้
านอยู่กลางลานวัดรวมไป
ถึงถนน นำคำมิเสะถนนสายช้ อปปิ ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ ายด้ วยร้ านขาย
ขนมที่คนญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มายังวัดแห่งนี ้ต้ องมาต่อคิวกันเพื่อซื ้อกลับไปฝากคนที่บ้านกัน
เลยทีเดียว
เที่ยง
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
บาบิ คิวบุฟเฟต์บริ การท่านด้วยบุฟเฟต์นานาชาติ เนือ้ หมูอย่างดีนามาสนุกสนาน
กับการ พร้อมซุป ผักสดนานาชนิ ด อาทิ เห็ดญี ่ปนุ่ แครอท ฟั กทอง หอมหัวใหญ่
บ่ ำย

ข้าวสวย อาหารคาวหวานหลากชนิ ด)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็ นเกาะรวมศูนย์ กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมือง
หลวงในปั จจุบนั ของญี่ปนุ่ โอไดบะ เป็ นเกาะที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเอง โดยการนา ดิน ทราย มาถม ทะเล
ให้ เกิดขึ ้นเป็ น เกาะขึ ้นมา ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1850 สร้ างกันมาเป็ นร้ อยปี เลยทีเดียว เกาะนี ้เป็ นเกาะที่
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เย็น
ที่พัก:
วันที่ 5
เช้ ำ
08.30น.
10.50 น.
15.21 น.

แสดงให้ เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปนุ่ ที่สามารถสร้ าง สิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ให้ เป็ นไปได้ ขึ ้นมา ท่านจะได้ ถ่ายรู ปคู่ สะพาน
สายรุ้ ง (Rainbow Bridge) เป็ นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองโตเกียว และเกาะ โอไดบะ สะพานนี ้ เป็ นเครื่ องหมายเชิงสัญลักษณ์
ของเกาะโอไดบะ อีกด้ วย และพาเลตทาวน์ ศูนย์ รวมสรรพสินค้ า ห้ างต่างๆ และสถานบันเทิง มากมาย อาทิเช่น ห้ างวีนสั ฟอร์ ด
(Venus Fort) ห้ างที่สร้ างเป็ นรูปแบบสถาปั ตยกรรมตะวันตก เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้ าด้ าน แฟชัน่ ต่างๆ มาให้ เลือกซื ้อกัน ห้ างเลเชอร์
แลนด์ (Leisureland) เป็ นห้ างที่รวบรวมศูนย์ความบันเทิง มีตงแต่
ั ้ เกมส์ โบวลิง่ คา ราโอเกะ กีฬา บ้ านนินจา บ้ านผีสิง เป็ นต้ น อีกที่ที่
นิยมคือ ชิงช้ าสวรรค์เฟอริ ส (Ferris Wheel) เป็ นชิงช้ าสวรรค์ที่สงู ที่สดุ ติดอันดับของโลก โดยมีความสูงจากพื ้นดินประมาณ 115 เมตร
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่ ำนชินจูกุ ย่านช้ อปปิ ง้ ชัน้ นาของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่ถือว่าเป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ แฟชั่นใหม่ของชาวปลาดิบ
เป็ นย่านความเจริ ญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปั จจุบนั เชิญท่านเลือก ชมและซื ้อ สินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ อง
ถ่ายรู ป, MP-3, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื ้อผ้ า และเครื่ องสาอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก
มากมาย ที่ราคาค่อนข้ างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้ เลยก็ คือ ร้ าน100เยน(อยู่ตึกPEPEชัน8)
้ ซึ่งสินค้ าทุกอย่างภายในร้ านจะ
ราคา100เยนเท่ากันหมด
 อิสระอำหรเย็นให้ ท่ำนได้ เต็มที่กับกำรช้ อปปิ ้ ง
SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI OR3*
สนำมบินนำริตะ – กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ที่พัก (กรุ ณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนาริ ตะ เพื่อทาการเช็คอินและตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านเดินทางออกจากสนามบินนาริ ตะโดยเที่ยวบิน TG 641 สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สำยกำรบิน

เที่ยวบินที่

เส้ นทำง

เวลำออก

เวลำถึง

THAI AIRWAYS (TG)
THAI AIRWAYS (TG)
THAI AIRWAYS (TG)

TG 627
TG 641
TG 682

นาริ ตะ – กรุงเทพ
นาริ ตะ – กรุงเทพ
นาริ ตะ - กรุงเทพ

09.45
10.50
12.00

14.15
15.20
16.30

เดือนที่เดินทำง
กันยำยน
ตุลำคม

พฤศจิกำยน

วันที่เดินทำง
05 – 09 // 12 -16
19 – 23 // 26 - 30
10 – 14 // 17 - 21
20 - 24
24 – 28 // 27 - 31
01 – 05 // 07 - 11
15 – 19
22 - 26

รำคำ / ท่ ำน
48,900
48,900
51,900
52,900
51,900
48,900
48,900
49,900

รำคำเด็กเสริมเตียง
48,900
48,900
51,900
52,900
51,900
48,900
48,900
49,900

รำคำเด็กไม่ เสริมเตียง
47,900
47,900
50,900
51,900
50,900
47,900
47,900
48,900

พักเดี่ยว
8,500
8,500
9,500
9,500
9,500
8,500
8,500
8,500
5

รำคำทัวร์ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะกรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )

ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ

ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ ละไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)

ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ า ไม่เกิน 30 กก.ไม่จากัดจานวนชิ ้น ต่อ ท่าน (TG )

ค่าไกด์ผ้ ชู านาญเส้ นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
รำคำทัวร์ ไม่ รวม

ค่ ำทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่นท่ ำนละ 2,500 ¥

ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

เนื่องจากตอนนี ้ อยูใ่ นช่วงการยกเลิกวีซา่ สาหรับคนไทยเข้ าประเทศญี่ปนทางบริ
ุ่
ษัทฯ จึงไม่ได้ รวมค่าวีซ่า ไว้ เนื่องจากมีการประกาศผล
บังคับใช้ เริ่ มวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 แต่ถ้าหากมีการเปลีย่ นแปลงการยกเลิก หรื อต้ องกลับมาขอวีซ่าใหม่ ทางบริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
โดยด่วนและขอเรี ยกเก็บค่าวีซา่ และเอกสารทังหมด
้
(2,500 บาท / ท่าน)

ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 30 กก.)

ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียน
บ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การ
ต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
หมำยเหตุ

จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน หากน้ อยกว่า20 ท่าน
 ขอส่งจอยทัวร์ ให้ กบั บริ ษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้ เคียงกัน
 ขอเลือ่ น หรื อยกเลิกการออกเดินทางโดยทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 10 วัน
 ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่ม(ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษัทจะ
ทาการแจ้ งให้ ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้ า

เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

หนังสือเดินทำง ต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน บริ ษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้

กรณีที่ทา่ นต้ องออกตัว๋ ภายในเช่น(ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจำกสำย
กำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบินหรือเวลำบินโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
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ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ

ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทำงบริษัทฯได้ ชำระค่ ำใช้ จ่ำยให้ ตัวแทนต่ ำงประเทศแบบเหมำขำดก่ อนออกเดินทำงแล้ ว

ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีท่ ที ่ ำนไม่ เดินทำงพร้ อมคณะไม่ สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้
แล้ วทังหมด
้
เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระงวดแรก 10,000 บำท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดิน ทางด้ วยเหตุใดก็ตาม ต้ อง
แจ้ งให้ ทราบ อย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะ ไม่ มีกำรคืนเงินทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 5,000 บาท และ
อื่นๆ
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