ไฟล์ทบิน NOK SCOOT
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25
Arrival NRT – DMK XW101 13.55-18.25
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(-/-/-)
23.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Nok Scoot โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - ฟูจอิ อนเซ็น (อาบน้าแร่) (-/-/D)
02.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot
เที่ยวบินที่ XW 102
** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แต่บนเครื่องมีจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม **
10.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ น าริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้อ งถิ่ น เร็ ว กว่า
เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อย นาทุกท่านสู่ขนรถบั
ึ้
สปรับอากาศ
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ น
วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนั บถือมากที่สุดแห่งหนึ่ งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศักดิ์สิท ธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูค้ นมา
กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้งั ของโคมไฟ
ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของร้านค้า ขาย
ของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆมากมาย เช่น ขนมนานาชนิ ด ของเล่น รองเท้า พวงกุ ญแจที่ระลึก
ฯลฯ ให้ทุกท่านได้ เลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดิ นไปถ่ายรูปคู่กบั
หอคอยที่สูง ที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โอชิ โ นะ ฮัค ไค (OSHINO HAKKAI) บ่ อ น้ า ธรรมชาติ กับ ความเลื่อมใส
ศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ
ของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้ นพิภพปฏิบัติก ารซึมซับบริเวณที่ ลุ่ มทาให้เกินน้ าซึ ม ขัง
ขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่ อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่ สวยงาม
ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ ได้รับ การคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ า จาก
ธรรมชาติ ที่ ดี ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อสิ น ค้า พื้ นเมื อ งต่ า งๆ และสิ น ค้ า
เกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาที่สดกรอบผลไม้อบแห้ง
ถัว่ มันญี่ปนุ่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ค ่า
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ FUJI BOU HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้แช่น้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทาให้ผิวพรรณเปล่งปลั ่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบ
การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ชงชาแบบญี่ปุ่น- หมู่บา้ นอิยาชิโนะ ซาโตะ
– อิออน นาริตะ มอลล์
(B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจ้ กั กันทัว่ ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount
Fuji) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนื อจากระดับน้ าทะเล
3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลกในเรื่องความสวยงามที่ ธรรมชาติได้
มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของนั กท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่
ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย
นาท่านเดินทางขึ้ นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขนึ้ ในกรณีที่อากาศไม่
เอื้ ออานวย หรือ ทางขึ้ นปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้ นจะเป็ นผูพ้ ิจารณาและตัดสินใจเท่านั้ น
กรณีที่ไม่สามารถขึ้ นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยเงินคืนไม่วา่ กรณีใดๆ เพราะทาง
บริษัทได้ชาระค่าใช้จา่ ยทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟู
จิช้ัน 5 ทุ ก ท่ านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภู เขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และ
สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลาย

เที่ยง

บรรยากาศได้อี ก ด้ว ย ที่ บ นภู เ ขาไฟฟู จิ ช้ั น 5 นี้ ยั ง เป็ นที่ ต้ั ง ของ ศาลเจ้า โคมิ ต าเคะ
(Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็ นที่
สาหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no
niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปี ศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุ
ปกครองอยู่นัน่ เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้ มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมี
ผูค้ นนิ ย มมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่ มาว่าทาไมภู เขาไฟฟูจิ จึงเป็ น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิ ยมมาซื้ อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของ
เป็ นที่ระลึก
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จาลองเรื่องราวของ
ภู เขาไฟฟูจิ และท่ านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุก ารณ์เรื่องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผน
ป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่านอิสระเลือกซื้ อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เปิ ดประสบการณ์ใหม่กับพิธี “ชงชาแบบญี่ปุ่น” ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วย
การใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตั้งแต่ประมาณ
ศตวรรษที่ 14 ต้น ฉบับ ของพิ ธี ช งชา และให้ท่ า นได้สัมผัส กับ บรรยากาศของการจ าลอง
เรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ได้ แพร่หลายในบรรดาชน
ชั้นสูงที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปนุ่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางชม หมู่บา้ นอิยาชิโน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตั้งอยู่ในพื้ นที่ที่ เคย
เป็ นหมู่บา้ นเกษตรกรรมบนชายฝั ่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุ
ไต้ฝนพั
ุ่ ดถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึ้ นใหม่ให้เป็ นแบบดั้งเดิม

ค ่า
ที่พกั

และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรูเ้ กี่ย วกับวัฒนธรรม ลอง
และซื้ อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่
ได้รับการดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมี
ความเชี่ยวชาญในงานฝี มือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้า
ร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง
ส่วนของพิพิธภัณฑ์ใ นบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่ จัดแสดงเกี่ย วกับ
ชีวิตประจาวันของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุม
ตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่
ทาลายหมู่บา้ น และเทคนิ คการใช้ป้องกันภัยพิบตั ิ
บ้านที่ เหลือจะเป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพ
บุคคล ซึ่งนั กท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่า ยภาพเป็ นที่ ระลึก
(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหารตั้งอยู่รอบๆหมู่บา้ นอีกด้วย
นาท่าน
นาท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าที่นิย มใน
หมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่ องจากตั้งอยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่ง
ในรูปแบบที่ ทันสมัย สไตล์ญี่ปุ่น มีรา้ นค้าที่ ห ลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้า
แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ ยังมีรา้ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น
MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาด
ใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ ง บางร้า นไม่ ต ้อ งเสี ย ภาษี สิ น ค้า ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว น
ร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริการ ไ ด้ เ ว ล า อั น
สมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้ อทัวร์ดิสนียแ์ ลนด์
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่ องเที่ย วอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้ นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์วิญญาณ
ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปนยุ
ุ่ คปัจจุบัน
เป็ นอย่างยิ่ง และได้รบั ความเคารพจากชาวญี่ปนยุ
ุ่ คปัจจุบนั มากที่สุด
ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้ อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลัง
มองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้
จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้
จะมีวัย รุ่นญี่ปุ่นน่ ารัก ๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้ งการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE
IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มี แ บบให้ เ ลื อ กสรรมาก มาย อี ก ทั้ งยั ง มี ร ้ า นขายตุ๊ ก ตา KITTY
DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้วย

-

เที่ยง

ย่ า นชิ บุ ย่ า ศู น ย์ ก ลางแฟชั น่ วัย รุ่ น ในโตเกี ย วหามุ ม ถู ก ใจถ่ า ยภาพคู่ ไ ว้เ ป็ นที่ ร ะลึ ก กับ
“ฮาจิโกะ” รูปปั้ นสุนัขแสนรูท้ ี่ กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกีย วที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปนในฤดู
ุ่
ต่างๆอื่นๆมากมาย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนียแ์ ลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวม
ค่าเดินทาง) ดีสนี ย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็ นดิสนี ย์แลนด์แห่ง
แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้
ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด (ไม่จากัดจานวนการ
เล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบีย นในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean เขย่ า ขวัญ กับ บ้า นผี สิ ง ใน Haunted Mantion สัม ผัส ความน่ า รัก ของตุ๊ ก ตาเด็ ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่าน
ได้สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก น่ ารักในดิสนี ย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้
สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนี ย์ อย่าง มิกกี้ เม้าส์ มินนี่ เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีก
มากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์
การเดินทางจากนาริตะสูโ่ ตเกียว

แผนที่การเดินทาง
นาที

Ueno
41

Nippori
36

Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa

Airrport
Keisei Skyliner
Tokyo

นาที

97

92

84

80

67

Narita Express
N'EX

Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa
นาที

125+

Tokyo Area
นาที 90+

1)

2)

3)

120+

110+

95+

85+

Airport
Limousine Bus

Taxi

จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่ องด้วย
จะต้องเริ่มตั้ง แต่ 9.00 น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่ องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ น
ช่วงที่ มีลูก ค้าใช้บริก ารไปสนามบิ น เป็ นจานวนมากซึ่งอาจจะทาให้ขึ้ นรถบัสไม่ค รบตาม
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วงิ่ จากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาที
โดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋ จะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดย
เวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้า ยว่าหมด
ตอนกี่โมง
รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้า เมื องจากค่ าย JR ถื อ ว่า เป็ นรถไฟที่ ราคา
ค่อนข้างสูงนิ ดนึ งแต่ตวั ๋ รถไฟจะเป็ นแบบระบุที่นัง่ บนรถไฟได้เลยโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าขึ้ นไปแล้ว
เราจะไม่มีที่นัง่ เบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋ รถไฟจะอยู่ที่
ราคาเที่ ย วละ 3,190 เยน/ท่ านโดยเวลาที่ ร ถไฟให้บริ ก ารตั้งแต่เ วลา 7.44-19.42 น
เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนกี่โมง

4)

5)
ค ่า
ที่พกั

Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกีย วแต่รถบัสนี้ จะจ ากัด
จานวนผูโ้ ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการ
เดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้า
เด็กอายุตากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา
Taxi ในส่วนของรถแท็ ก ซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกีย ว สู่โรงแรมที่ พัก ย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา
20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้ จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาด
ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้ นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติ
นาริตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3
ชั้นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ ยังมีสวนญี่ปนุ่ และสวนยุโรปอีก
ด้วย
11.00น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
13.55น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW 101 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **
18.25น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************

** หากลูกค้าท่านใดทีจ
่ าเป็นต้องออกตว๋ ั ภายใน (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , ตว๋ ั รถท ัวร์ , ตว๋ ั
รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษ ัท ทุกครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั เนือ
่ งจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ัน
จองท ัวร์ ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

้ ว๋ ั
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ไม่ใชต
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
พ ักเดีย
่ ว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มเี ตียง
เครือ
่ งบิน
เพิม
่
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
อ ัตรา
อ ัตราห้องละ
อ ัตราท่านละ
อ ัตราเด็ก ท่านละ
อ ัตราเด็ก ท่านละ
ท่านละ

01 – 05 ตุลาคม 61

19,999

19,999

19,999

5,000

11,900

02 – 06 ตุลาคม 61

19,999

19,999

19,999

5,000

11,900

03 – 07 ตุลาคม 61

19,999

19,999

19,999

5,000

11,900

04 – 08 ตุลาคม 61

19,999

19,999

19,999

5,000

11,900

06 – 10 ตุลาคม 61

21,999

21,999

21,999

5,000

11,900

08 – 12 ตุลาคม 61

21,999

21,999

21,999

5,000

11,900

09 – 13 ตุลาคม 61

21,999

21,999

21,999

5,000

11,900

** อ ัตรานีย
้ ังไม่รวมค่าทิปพน ักงานข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ัน
เดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
้ า
่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
่ นนี้ ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ิ ธิใ์ นการเรียกเก็ บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
ท่าน โดยสว
่ นามบิน ในว ัน
เช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 8,000 บาท **
(ไม่มท
ี น
ี่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน)

ิ้ ก่อนออกเดินทางทีส
** ทางบริษ ัทไม่มน
ี โยบายเรียกเก็ บเงินประก ันใดๆทงส
ั้ น
่ นามบิน **
ิ ธิ์ อ ัตรานีเ้ ฉพาะน ักท่องเทีย
ื เดินทางไทยเท่านน
ื
** บริษ ัทขอสงวนสท
่ ว ทีถ
่ อ
ื หน ังสอ
ั้ กรณีถอ
ื หน ังสอ
ิ ธิ์ เรียกเก็ บค่าธรรมเนียมเพิม
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษ ัทขอสงวนสท
่ จากราคาท ัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
** ประกาศสาค ัญจากสายการบิน กรณีลูกค้าผูเ้ ดินทางไม่ผา
่ นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศ
่ ต ัวกล ับประเทศไทย ในสว
่ นนีอ
้ า
ปลายทาง ทาให้ลูกค้าต้องถูกสง
้ าจจาเป็นต้องมีคา่ ใชจ
่ ยในการ
เปลีย
่ นแปลงบ ัตรโดยสาร (ตว๋ ั ) เทีย
่ วบินขากล ับ รวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆ รวมไปถึงค่าปร ับทีท
่ าง
ประเทศปลายทาง เรียกเก็ บเพิม
่ ไม่วา่ กรณีใดก็ ตาม ลูกค้าผูเ้ ดินทางจาเป็นต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
้ า
่ นนีเ้ องทงหมด
ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ในสว
ั้
**

อ ัตราค่าบริการนี้ รวม
้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึง
✓ ค่าบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร ้อมคณะ ชัน
ค่า ภาษี ส นามบิน และค่า ภาษี น้ า มั น ทุก แห่ง กรณี ต ้องการอัพ เกรด Upgrade หรือ เปลี่ย นแปลงบัต ร
โดยสาร ไม่ว่าเทีย
่ วใด เทีย
่ วหนึง่ กรุณาติด ต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ ้างอิง ค่าใช ้จ่ายการจอง
ทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครือ
่ งบิน ตามทีต
่ ามทีต
่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่า ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครื่อ งบิน สายการบิน Nok Scoot อนุ ญ าตให ้
โหลดกระเป๋ าสัม ภาระลงใต ้ท ้องเครื่อ งบิน โดยมีน า้ หน ก
ั ไม่เ กิน 20 ก.ก. (1 ช ิ้น ) และ ถือ ขึน
้
้ แต่ทั ง้ นี้เ จ ้าหน ้าที่จะพิจารณาตามความ
เครือ
่ งบินได้น า้ หน ก
ั ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัด จานวนชิน
เหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ
่ นไขของสายการบิน) **
✓ ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ
่ ักระดับ มาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห ้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์
การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท
่ าให ้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุ เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรั บเปลีย
่ นโรงแรมทีพ
่ ัก ไปเป็ นเมืองใกล ้เคียงแทน อ ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ
้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย
้ ประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางท่องเทีย
่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุด ท่านละ 1,000,000
้ ประกันเพิม
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต ้องการซือ
่ เพือ
่ คุ ้งครองสุขภาพ กรุณาติด ต่อเจ ้าหน ้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ

อ ัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
×
×

×
×

×
×
×
×

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่อ งดืม
่ ค่าซัก
รีด ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค ้า ผู ้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว ้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้
ท่านสามารถให ้มากกว่านีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก
ี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม
่ น
ี ้ าหนัก เกินกว่าทีส
่ ายการบินนั น
้ ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
ค่า ธรรมเนียมการจองที่นั่ งบนเครื่องบิน ตามความต ้องการเป็ นกรณีพ เิ ศษหากสามารถท าได ้ ทั ง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ ับสายการบิน และ รุ่นของเครือ
่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช ้บิน ซึง่ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้อยู่ทส
ี่ ายการ
บินเป็ นผู ้กาหนด
ค่าภาษี น้ ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว
ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และหัวหน ้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ ท่องเทีย
่ ว กรณีทส
ี่ ถานทูตแจ ้งให ้ยืน
่ ขอวีซา่ แบบกระทันหันก่อนเดินทางตาม
จริง ประเทศญีป
่ ่ ุน อนุญาตให ้ท่านทีถ
่ อ
ื หนั งสือเดินทางไทย และมีวัต ถุประสงค์เดินทางไปประเทศ
ญีป
่ น
ุ่ เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว ไม่จาเป็ นต ้องยืน
่ ขอวีซา่ โดยสามารถพานักได ้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุ ณ าทาการจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30

วั น ก่อ นออกเดิน ทาง เนื่อ งจากเป็ นราคาโปรโมชั่น ขอ
อนุญาติเก็ บราคาเต็ มจานวน และตัด ทีน
่ ั่ งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณา
ชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน
้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับ
ยอดเงินตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต ้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้อง
ทาจองเข ้ามาใหม่ นั่ นหมายถึงว่า กรณีทม
ี่ ค
ี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให ้สิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลาดับ
เนือ
่ งจากทุกพีเรียด เรามีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด

-

่ คนเดินทางได ้ ก่อ นเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ค น
กรณีลูกค ้าเดินทางไม่ไ ด ้ สามารถเปลีย
่ นชือ
ื
ค่าใช ้จ่ายใดๆในกรณีทไี่ ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เงือ
่ นไขการยกเลิก และ เปลีย
่ นแปลงการเดินทาง

-

-

่ ั เมือ
เนือ
่ งจากเป็นท ัวร์ราคาโปรโมชน
่ ทาการชาระแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิด ชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึง่ ให ้ท่านได ้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซา่ ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ฯลฯ
่ ) จะต ้องแจ ้งให ้ทางบริษัททราบล่วงหน ้า อย่างน ้อย
กรณีต ้องการเปลีย
่ นแปลงผู ้เดินทาง (เปลีย
่ นชือ
7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ ้งหลังจากเจ ้าหน ้าทีอ
่ อกเอกสารเรียบร ้อยแล ้ว ไม่ว่าสว่ นใดสว่ น
หนึง่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับช่วงพีเรียด
วันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด ้วย กรุณาสอบถามกับเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษ
กรณีต ้องการเปลีย
่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือ
่ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหัก
ค่า ใช ้จ่า ยการด าเนิน การต่า งๆ ที่เ กิด ขึน
้ จริง ส าหรั บ การด าเนิน การจองครั ง้ แรก ตามจ านวนครั ้งที่
้
เปลีย
่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน

เงือ
่ นไขสาค ัญอืน
่ ๆทีท
่ า
่ นควรทราบก่อนการเดินทาง
-

-

-

-

คณะจะสามารถออกเดินทางได ้ตามจาเป็ นต ้องมีขน
ึ้ ต่า อย่างน ้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะ
จะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดินทางทุก ท่านยินดีทจ
ี่ ะชาระค่าบริการเพิม
่ เพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้
ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะประสานงาน เพือ
่ ให ้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ตอ
่ ไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลือ
่ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน
่ ต่อไป โดย
ทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนการเดิน ทางใหม่อก
ี ครั ง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์
มลางาน กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล ้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
กรณีทท
ี่ า่ นต ้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ
่ งบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาติด ต่อสอบถามเพือ
่ ยืนยันกับเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นทุกครั ง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส
่ ามารถ
เลือ
่ นวันและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีทส
ี่ ายการบินอาจมีการปรับเปลีย
่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมก
ิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศ
ยานเป็ นสาคัญเท่านัน
้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต ้องมาถึงสนามบินเพือ
่ เช็คอินก่อนเครือ
่ งบิน อย่างน ้อย 3
ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิด ชอบค่าใช ้จ่ายที่
้
เกิดขึน
้ ใดๆทัง้ สิน
กรณีทท
ี่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อ สัต ว์ หรือ แพ ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษ
กรณี ผู ้เดิน ทางต ้องการความช่ว ยเหลือ เป็ นพิเ ศษ อาทิเ ช่น ใช ้วีล แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณ าแจ ้ง
บริษัทฯ อย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท
ี่ า่ นเริม
่ จองทัวร์ เพือ
่ ให ้ทางบริษัทประสานงาน
กับสายการบินเพือ
่ จัดเตรียมล่วงหน ้า กรณีมค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บค่าใช ้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ กับผู ้เดินทาง

-

-

-

-

-

-

-

-

่ ผู ้เดินทาง พร ้อมสาเนาหน ้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให ้กับเจ ้าหน ้าทีห
กรุณาส่งรายชือ
่ ลังจาก
ชาระเงินกรณีทท
ี่ ่านเดิน ทางเป็ นครอบครั ว (หลายท่าน) กรุณาแจ ้งรายนามคู่นอนกั บเจ ้าหน า้ ที่ใ ห ้
ทราบ
กรณีทอ
ี่ อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร ้อยแล ้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ื เดินทางให ้ทาง
รับผิดชอบไม่วา่ สว่ นใดสว่ นหนึง่ หากท่านไม่ดาเนินการสง่ สาเนาหน ้าแรกของหนังสอ
บริษัทเพือ
่ ใช ้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ค รบตามจานวนเรีย บร ้อยแล ้ว ทางบริษัทจะนาส่งใบนั ด หมายและเตรีย ม
ตัวการเดินทางให ้ท่านอย่างน ้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัต ราทัวร์นี้ เป็ นอัต ราสาหรั บบัต รโดยสารเครื่อ งบินแบบหมู่ค ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ
่ น
ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้ จาเป็ นจะต ้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั น
้ หากต ้องการ
เปลีย
่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษัทไม่มน
ี โยบายจัด คู่นอนให ้กั บลูกค ้าทีไ่ ม่รู ้จักกั นมาก่อ น เช่น กรณีทท
ี่ ่านเดินทาง 1 ท่า น
จาเป็ นต ้องชาระค่าห ้องพักเดีย
่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต ้องมีอายุใช ้งานได ้คงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
สาหรับลูกค ้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต ้องการพักห ้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติมได ้ในบาง
กรณี ข ้นอยู่กั บ โรงแรมที่ค ณะนั ้น ๆพัก ว่า มีห ้องรอบรั บ สาหรั บ 3 ท่า น หรือ (Triple Room) หรือไม่
กรณีไ ม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต ้องชาระค่าใช ้จ่ายเพิม
่ (พัก เดีย
่ ว) ตามจริง ยกเว ้นเด็กทีม
่ อ
ี ายุต่ากว่า 12 ปี
ณ วันเดินทางกลับ
การให ้ทิป ถือ เป็ นธรรมเนีย มปฏิบั ต ส
ิ าหรั บ นั ก ท่อ งเที่ย วที่เดิน ทางไปต่า งประเทศ โดยผู ้ให ้บริก าร
จะต ้องหวังสินน้ าใจเล็กๆน ้อยๆ เป็ นเรื่อ งปกติ จึงรบกวนให ้ท่านเตรียมค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้เพือ
่ มอบให ้
เล็กๆน ้อยๆ ตามความเหมาะสม
ฤดูห นาวในต่า งประเทศ มีข ้อควรระวั ง สภาพอากาศจะมืด เร็ ว กว่า ปกติ สีโ่ มงเย็ น ก็ จ ะเริม
่ มืด แล ้ว
สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วต่างๆ จะปิ ด เร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ
่ เวลาให ้เหมาะสม
และ หากมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืน
่ ได ้ต ้องใช ้ความระมัดระวังในการเดิน
เป็ นอย่างสูง หรือ ใช ้รองเท ้าทีส
่ ามารถเดินบนหิมะได ้ แว่นกันแดดควร เมือ
่ แสงแดดกระทบหิมะจะ
สว่างสะท ้อนเข ้าตา อาจทาให ้ระคายเคืองตาได ้
ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิเ์ ปลี่ย นแปลงโปรแกรมได ้ตามความเหมาะสม เนื่อ งจากฤดูก าล สภาพ
ภูม อ
ิ ากาศ เหตุ ก ารทางการเมือง การล่า ช ้าของสายการบิน เงื่อ นไขการให ้บริการของรถในแต่ละ
ประเทศ เป็ นต ้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูก ค ้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ
ี่ าเป็ น
จะต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
เนื่ อ งจากการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วในครั ้ง นี้ เป็ นการช าระแบบเหมาจ่ า ยขาดกั บ บริษั ทตั ว แทนใน
ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรั บเงินคืนได ้ในบริก ารบางส่วน หรือ ส่วนใด
ส่วนหนึง่ ทีท
่ า่ นไม่ต ้องการได ้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข ้าชม

-

-

-

-

ได ้ ไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วน
หนึง่ ให ้ท่าน เนือ
่ งจากทางบริษัทได ้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน ้าทัง้ หมด
แล ้ว
กรณี ท ี่ท่า นถูก ปฎิเ สธการเดิน ทางเข ้าเมือ ง ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไ์ ม่รั บ ผิด ชอบค่า ใช ้จ่า ยที่จะ
เกิดขึน
้ ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
ี่ า่ นชาระเรียบร ้อยแล ้วไม่วา่ สว่ นใดสว่ นหนึง่
หากวันเดินทาง เจ ้าหน ้าทีส
่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม ้เพียงเล็กน ้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน ้าใดหน ้าหนึง่ มีหน ้าใดหน ้าหนึง่
หายไป มีกระดาษหน ้าใดหน ้าหนึง่ หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต ้น
้ ทางสายการบิน หรือ เจ ้าหน ้าที่ด ่า นตรวจคนออก และ เข ้าเมือ ง มีส ท
ิ ธิไ์ ม่
ไม่ว่า กรณี ใ ดๆทั ง้ สิน
อนุญาตให ้ท่านเดินทางต่อไปได ้ ดังนัน
้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให ้อยู่ใน
สภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
เพือ
่ ทาหนั งสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช ้ฉบับเก่าไปอ ้างอิง และ ยืนยันด ้วย พร ้อมกับแจ ้งมาทีบ
่ ริษัท
เร็ ว ที่ส ุด เพื่อ ยืน ยั น การเปลี่ย นแปลงข ้อมูล หนั ง สือ เดิน ทาง หากท่ า นได ้ส่ง เอกสารมาที่บ ริษั ท
เรียบร ้อยแล ้ว กรณีทย
ี่ ังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ
่ งบิน) เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิด ขึน
้
จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ
่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อ นออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ ับกระบวนการและขัน
้ ตอนของแต่ละคณะ
เกีย
่ วกับทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน เนือ
่ งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สาย
การบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน กรณีลก
ู ค ้าเดินทางด ้วยกัน กรุณาเช็คอินพร ้อมกัน
และ สายการบินจะพยายามทีส
่ ด
ุ ให ้ท่านได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับห ้องพักในโรงแรมทีพ
่ ัก เนือ
่ งจากการวางแปลนแบบห ้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่ า งกั น จึง อาจท าให ้ห ้องพั ก แบบห ้อง พั ก เดี่ย ว (Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และ
้ กัน
ห ้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห ้องพัก แต่ละแบบอาจจะอยู่ค นละชัน
(ไม่ตด
ิ กันเสมอไป)
้ ทาง
กรณีทท
ี่ า่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข ้าเมือง (ห ้ามไม่ให ้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าใช ้จ่ายให ้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ทัง้ สิน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน้ ามั น และภาษี สนามบิน ทุก แห่ง เพิม
่ หากสายการบินมีก ารปรั บ ขึน
้ ก่อ นวั น
เดินทาง
ิ ธิในการให ้ค าสัญญาใดๆทัง้ สิน
้ แทนบริษั ทผู ้จั ด
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของผู ้จัดกากับเท่านัน
้

-

้ หากเกิด กรณีค วามล่าช ้าจากสายการบิน , การ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิด ชอบใดๆทัง้ สิน
ยกเลิกบิน , การประท ้วง , การนั ด หยุด งาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิด
กฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

-

้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง กรณีทา่ นลืมสิง่ ของไว ้ทีโ่ รงแรม
และจาเป็ นต ้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท
่ า่ นต ้องการ

-

รายการนีเ้ ป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได ้สารองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุ
ในโปรแกรม

** เมือ
่ ท่านชาระเงินค่าท ัวร์ให้ก ับทางบริษ ัทฯแล้วทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านได้
้ ล้ว **
ยอมร ับเงือ
่ นไขข้อตกลงทงหมดนี
ั้
แ

