บินด้ วยสายการบิน SCOOT (TR): ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง(DMK)
TR 868

DMK(กรุ งเทพ) - NRT(นาริ ตะ)

TR 869

NRT(นาริ ตะ) - DMK(กรุ งเทพ)

00.45 – 09.05
10.05 – 15.00

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
21.30

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อง กรุ งเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3
เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 7 สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ข้ อควรทราบ : ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่
กับดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ศุลกากร ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง

DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – ศาลเจ้ าเนซุ - วัดอาซากุสะ –
โกเท็มบะ เอาท์ เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั !! และ อาบนา้ แร่ ออนเซ็น !!)
00.30น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868

** ไม่ มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้ เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **

08.15 น.

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

NEZU SHRINE
NEZU SHRINE นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าแนซุ สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในโตเกียว ภายในศาลเจ้านั้น มีตน้ Kaya ซึ่ง
เป็ นต้นไม้ที่ข้ นึ ชื่อในด้านการขอพรเรื่ องความรัก และมีเสาโทริ อิเหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโตอีกด้วย ว่ากัน

ว่าถ้าได้เดิ นลอดผ่านเสาโทริ อิน้ ี จากทางเหนื อไปทางใต้ ก็จะทาให้สิ่งชั่วร้ายถูกขับไล่ ออกไป ทาให้อ าคารสมัย
เอโดะรอดพ้นจากการทิ้งระเบิดทางอากาศครั้งใหญ่ที่โตเกียว รวมทั้งจากภัยพิบตั ิแผ่นดินไหว และยังคงหลงเหลือ
มาถึงปั จจุบนั ทาให้ที่นี่ถูกเรี ยกว่า “ศาลเจ้าโชคดี ” นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ที่มีชื่อเรื่ องดอกยีโ่ ถอีกด้วย ดังนั้นใน
เทศกาลดอกยีโ่ ถ ซึ่งจัดเป็ นประจาทุกปี ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม จึงมีผคู ้ นมาชมความสวยงาม
กันมากมาย
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง YAKINIKU

SENSOJI TEMPLE วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ใน กรุ งโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ งมักจะมีผคู ้ นมากราบ
ไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต้ งั ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกด้วยความสู ง 4.5 เมตร ซึ่ งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคารณ” และ
ถนนจากประตูเข้าสู่ตวั วิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่ งเป็ นที่ต้งั

ของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุก
ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรู ปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์ก
แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว ที่ริมแม่น้ าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี ”

GOTEMBA PREMIUM OUTLETS โกเทมบะ เอาท์ เล็ท

ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-

คา่

End Brand ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ให้ ท่ า นได้ อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งอย่ า งจุ ใ จ เช่ น 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
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อ้นั

พักที่

FUJISAN RESORT HOTEL , FUJI หรื อเทียบเท่ า

จากนั้น อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าหากได้ แช่ น้าแร่ ออนเซ็น ธรรมชาติ
นี้แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่ งปลั่ง สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

DAY 3
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพทิ ธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – โอไดบะ – ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ
หมู่บ้านเยอรมัน – อิออน มอลล์ - นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

Mount Fuji นาท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรื อ ที่เรารู้จกั กันทัว่ ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูร่ ะหว่าง จ.ชิซึโอกะ และ
จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกในเรื่ องความ
สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมาย

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่ งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้
ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 (ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่ข้ นึ ในกรณี ที่อากาศไม่เอื้ออานวย หรื อ ทางขึ้น
ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณี ที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ เพราะทางบริ ษทั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรี ย บร้อ ย
แล้ว) เมื่อถึงที่ภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าของที่ระลึกซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 นี้ ยังเป็ น
ที่ต้ งั ของ ศาลเจ้ าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิ ชินโต เป็ นที่สักการะบูชาและอธิ ฐานขอพร อี กทั้งยังเป็ นที่สาหรั บ
บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรี ยกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจ
ที่มีจมูกแดงยืน่ ออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุปกครองอยูน่ ั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่ งนี้ มีสมบัติของ
ท่านเทนกุหลงเหลื ออยู่มากมาย อย่างเช่ น ขวานขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักกว่า 375 กิ โลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่ งใน
สมัยก่อนมีผคู ้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ที่
ผูค้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่ องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นที่ระลึก

EXPERIENC EARTHQUAKE พิพทิ ธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว ที่จาลองเรื่ องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัส

เที่ยง

กับ บรรยากาศของการจ าลองเหตุ ก ารณ์ เ รื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ การเกิ ด แผ่น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ่ น
เทคโนโลยี วิวฒั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้น้ ี ให้ท่านอิสระ
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ODAIBA DIVER CITY นาท่านเดินทางสู่ ย่ านห้ างโอไดบะ คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง และแหล่งบันเทิง
ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุ งให้มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไ ว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ ซิต้ ี โตเกี ยว
พลาซ่ า (Diver City Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ่ ง ที่อยูบ่ นเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ ก็คือ หุ่ นยนต์กนั ดั้ม
ขนาดเท่าของจริ ง ซึ่ งมีขนาดใหญ่มาก ที่ต้ งั เด่นเป็ นสง่าอยูห่ น้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่เป็ นที่ระลึก ในบริ เวณห้างก็จะมี
ร้านค้าสาหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตอ้ งไปที่ กันดั้ม
ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยูใ่ นบริ เวณห้าง ไดเวอร์ซิต้ ี แห่งนี้

TOKYO GERMAN VILLAGE

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเยอรมันแห่ งโตเกียว ตั้งอยูใ่ นจังหวัดชิบะ บน

อาณาบริ เวณขนาดใหญ่ อยูห่ ่ างใจกลางกรุ งโตเกียว ออกไปราว 2 ชัว่ โมง ที่หมู่บา้ นเยอรมันแห่ งโตเกียวนั้นมีท้ งั เครื่ อง
เล่ นแบบสวนสนุ กแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กี ฬา และโซนสัมผัสชี วิตสัตว์ รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ต่างๆ กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้ตามฤดูกาล เป็ นสไตล์หมู่บา้ นที่จาลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งใน
เยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรู ปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตามอัธยาศัย จุดเด่นในช่วงหน้าร้อน ที่นี่ถือ
เป็ นจุด ชมทุ่งดอกพิงค์ มอส ที่สวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของญี่ปุ่น (ขอสงวนสิ ทธิ์หาก พิงค์ มอสไม่ บาน ขอพาทุกท่ าน
เดินทางสู่ วัดนาริ ตะซั น ชิ นโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่ าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสี ยงมากของ
เมืองนาริ ตะ สร้ างขึ้นในปี 940 ตั้งอยู่ไม่ ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ ใ น
บริ เวณทีกว้ างขวาง เช่ น ห้ องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้ นสไตล์ Tahoto มีชื่อว่ า Great Pagoda of Peace นอกจากนี้ยังมีสวน
ญี่ปุ่น และสวนยุโรปอีกด้ วย)

AEON MALL นาท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็ นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยูใ่ กล้
กับสนามบินนานาชาตินาริ ตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบที่ทนั สมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน
จาหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ มากมาย เช่น MUJI , 100
yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุ ปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่ งบางร้านไม่ ตอ้ งเสี ยภาษี
สินค้าสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมายจาหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และ
ศูนย์อาหาร
คา่

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรื อเทียบเท่ า

DAY 4
ตลาดปลาซึกจิ ิ – อูเอะโนะ - ช็อปปิ้ งย่ านฮาราจุกุ – ช็อปปิ้ งย่ านชินจุกุ - นาริตะ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกจิ ิ เป็ นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้า
ส่งที่กระจายอยูใ่ นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งนี้นบั เป็ นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นหนึ่งในตลาดปลา
ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่ องจากมีการซื้ อขายสิ นค้าทะเลกว่า 2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะมีการย้ายตลาดแห่ งนี้ไปยัง
Toyosu ตลาดแห่ ง ใหม่ ภ ายในตลาดนั้น มี ป ลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิ ด เป็ นตลาดที่ คึ ก คัก อยู่เ กื อ บ
ตลอดเวลา และค่อนข้างยุง่ ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ งปลา ทั้งคนซื้ อและ
คนขายจะดูเร่ งรี บ ทาให้เป็ นสเน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็ นเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่ วนภายนอกซึ่ งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรี ยงรายเป็ นจานวนมากและส่ วนภายในซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ร้านค้าส่ งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็ นจุด

UENO นาท่านเดินทางสู่ ย่ านอุเอะโนะ เป็ นสวนสาธารณะเป็ นเหมือนปอดของเมืองที่ขาดไม่ได้ เมืองไหนก็ตามที่มีสวนดีๆ
มักถูกล้อมรอบไปด้วยความเจริ ญ (เช่น Central Park ที่นิวยอร์ก) Ueno Park สวนสาธารณะที่อยูต่ ิดกับสถานี อุเอโนะก็
เช่นกัน มันทาหน้าที่เป็ นพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น มาออกกาลังกายใช้ชีวิตกัน มอบอากาศบริ สุทธิ์และยัง
เป็ นพื้นที่หลบภัยจากความวุน่ วายภายนอก อีกทั้งเป็ นแหล่งชื่นชมความงามตามธรรมชาติยอดนิยมของเมือง โดยเฉพาะ
ช่วงซากุระบาน ผูค้ นจะแห่แหนเข้ามานัง่ ปูเสื่อกินข้าวชมความงามของเหล่าซากุระจานวนมากที่เบ่งบานแข่งกับผูค้ นใน
สวน
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การท่ องเที่ยว

SHINJUKU นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสื้ อผ้า แบรนด์เนม
เสื้อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ
อีกมากมาย

HARAJUKU ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื้อเสื้อผ้า
แบบแปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่ น
ญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรื อ สาวก ONITSUKA TIGER ที่ ต ้อ งการหารองเท้า แบบต้นฉบับ 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
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่ การช้ อปปิ้ ง

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรื อเทียบเท่ า

DAY 5
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

07.00น.

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น

10.05น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่
TR869 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

15.00น.

******************************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัว
ท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว
ไม่ใช้ ตวั๋
เพิ่ม
เครื่ องบินอัตรา
อัตรา ห้ องละ
ท่านละ

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563
07 – 11 พฤษภาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,000

11,900

08 - 12 พฤษภาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,000

11,900

09 - 13 พฤษภาคม 63

25,999

25,999

25,999

7,000

11,900

10 - 14 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

12 - 16 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

13 - 17 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

14 – 18 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

15 – 19 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

16 - 20 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

17 - 21 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

19 - 23 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

20 - 24 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

21 - 25 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

22 - 26 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

23 - 27 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

24 - 28 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

26 - 30 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

27 - 31 พฤษภาคม 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63

21,999

21,999

21,999

7,000

11,900

03 – 07 มิถนุ ายน 63

24,999

24,999

24,999

7,000

11,900

04 - 08 มิถนุ ายน 63

24,999

24,999

24,999

7,000

11,900

05 - 09 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

06 - 10 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

10 - 14 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

11 - 15 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

12 - 16 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

13 - 17 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

17 - 21 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

18 - 22 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

19 - 23 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

20 - 24 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

24 - 28 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

25 - 29 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

26 - 30 มิถนุ ายน 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63

20,999

20,999

20,999

7,000

11,900

** อัตรานี้ยังไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป
ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่าน
สามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน โดยส่ วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่ าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 10,000 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบิน)
** ทางบริษัทไม่ มนี โยบายเรียกเก็บเงินประกันใดๆทั้งสิ้นก่ อนออกเดินทางทีส่ นามบิน **
** ท่ านทีถ่ ือหนังสื อเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์ เดินทางไป เพื่อการท่ องเทีย่ ว ประเทศญีป่ ุ่ น ไม่ จาเป็ นต้ องยื่นขอ
วีซ่า 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 ใน
กรณีขอเอกสารยื่นวีซ่า 1,500 บาท

อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่ า บัต รโดยสารโดยเครื่ อ งบิ น (ตั๋ว ) ไป และ กลับ พร้ อ มคณะ ชั้น ประหยัด (Economy Class) รวมถึ ง ค่ า ภาษี ส นามบิ น
และค่ า ภาษี น้ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต ้อ งการอัพ เกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่ า เที่ ย วใด เที่ ย วหนึ่ ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้ า 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 SCOOT (TR) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ า สัมภาระลงใต้
ท้องเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ท้ งั นี้
เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่ า โรงแรมที่ พ ัก ระดับ มาตรฐานตามรายการที่ ร ะบุ (พัก 2-3 ท่ า น ต่ อ ห้ อ ง) ในกรณี มี ง านเทรดแฟร์ การแข่ ง ขัน กี ฬ า
หรื อ กิ จ กรรมอื่ นๆ ที่ ท าให้โ รงแรมตามรายการที่ ร ะยุเ ต็ม ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บ เปลี่ ย นโรงแรมที่ พ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่ า เบี้ ย ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ นทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ วงเงิ น ประกัน สู ง สุ ด ท่ า นละ 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สายการบิน และ รุ่ น
ของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
 กรุ ณาทาการจองล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อ นออกเดิ นทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน
ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยัง
ไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นั่นหมายถึ งว่า กรณี ที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ อ งจากทุกพีเรี ยด เรามี ที่นั่งราคาพิเศษ
จานวนจากัด
 กรณี ลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณี ที่ไม่
สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 60 วัน ก่ อนเดินทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 31 - 44 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริ ษทั
จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารอง
ที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่ วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออก
เดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย
กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษกรณี ตอ้ งการเปลี่ ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนิ นการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
 กรุ๊ปเหมา หรื อตัดกรุ๊ป ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไ ม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ นึ ต่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ หาก
ผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษทุกครั้งหาก
ท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี ที่สาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ
ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่างน้อย 3
ชัว่ โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดิ นทาง หรื อ ตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อ ให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มี ค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่านเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วนใดส่ วน
หนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริ ษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง
น้อย 3 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง

 อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ กลับ
ส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
 ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
 หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริ การจะต้องหวังสินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ
เป็ นเรื่ องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรี ยมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพือ่ มอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ด
เร็ วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิ มะ
อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง
การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หากระหว่างเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่าน
ชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มี
รอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ
เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสื อเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดี
อยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดย
ใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสื อเดินทาง หาก
ท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออก









บัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วน
ใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน
หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้อ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม
ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น

 บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การ
นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อ เสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอี กครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

**เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ทั้งหมดนีแ้ ล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ เราบริการ **

