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รหัสโปรแกรม : 11445 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่ อบถาม)

ทัวร์ TOKYO FUJI TEN SNOW WINTER(4D3N)
“NRT01 TOKYO รวบตึง!”
สายการบิน THAI AIR ASIA (XJ)
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บินสายการบิน ไทยแอร์ เอเซีย (XJ) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ 602

DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ)

XJ 603

NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ)

04.55 – 13.10
13.55 – 19.05

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
02.00

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริ ตะ) – วัดอาซากุสะ (พิ เศษ !! เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์
ไม่อนั ้ !! และ อาบน้าแร่ ออนเซ็น !!)
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร
1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิ น Thai Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่ ุนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก
ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจ
คนเข้าเมือง

04.55น.

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน Thai Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ 602 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
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13.10น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ช่อื ว่าเป็ นวัดที่มคี วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน
อิมทองคาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอด
ทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั
วิหารที่ประดิษ ฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ
ร้านค้า ขายของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ
ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยที่สูงที่สุดใน
โลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีร่ มิ แม่น้าสุมดิ ะ โตเกียว สกายทรี

คา่
พักที่

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่า
หากได้แช่น้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
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วันที่ 2
เช้า

ลานสกี ฟูจิเทน – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – โอชิ โนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้ งจุใจชิ นจุก ุ – นาริ ตะ
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้
กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ทซ่ี ง่ึ เป็ นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกจิ กรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็ นลานสกีท่มี ชี ่อื เสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจทิ ่สี วยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิมะขาว
โพลน ท่านทีส่ นใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์
เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิ ดให้บริการหรือไม่ ขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมอิ ากาศ) (หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์เปลีย่ นโปรแกรมทัวร์เป็ น คาวาฟูจโิ กะ สถานีท่ี 22 (RETRO BUS) เป็ นจุดทีช่ มภูเขาไฟฟูจไิ ด้สวยงาม
ทีส่ ุดในช่วงฤดูหนาวและ ศาลเจ้าคิ ตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน (Fujisan Kitaguchi Sengen) ศาลเจ้าแห่งนี้
เป็ น ศาลเจ้าที่นัก ปี นเขาให้ค วามเคารพอย่างมาก ผู้ท่จี ะปี น ขึ้นไปยังฟู จซิ งั จะมากราบไหว้ขอพรต่ อ สิ่ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ บางคนก็นารองเท้าฟางมาแขวนไว้เพื่อเป็ นเคล็ดก่อนขึน้ เขา จุดประสงค์กค็ อื เพื่อให้
เดิน ทางปลอดภัย และช่ ว งนัน้ ตอนที่ฟู จ ิซงั ยังไม่ได้เ ปิ ด ให้ทุ ก คนขึ้น ได้อิส ระแบบทุก วันนี้ ทุก วันที่ 30
มิถุนายนของทุกปี จะมีพธิ ขี อพรเพื่อให้นกั ปี นเขาทุกคนปลอดภัย ซึง่ เรียกพิธนี ้วี ่า “โอมิจบิ ริ ากิ” )
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึ้นในประเทศญี่ป่ ุน เทคโนโลยี วิว ฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่ อภัยธรรมชาติท่ปี ระเทศญี่ป่ ุนไม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อใน
ภูเขาไฟศักดิ ์สิทธิ ์ฟูจยิ าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจที ไ่ี หลซึม ลึกลง
พืน้ พิภพปฏิบตั กิ ารซึมซับบริเวณทีล่ ุ่มทาให้เกินน้ าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละ
บ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รบั การคัดเลือกเป็ น 1ใน100
อันดับ แหล่ ง น้ า จากธรรมชาติ ที่ดีท่สี ุ ดของญี่ป่ ุน ท่านสามารถเลือ กซื้อ สินค้าพื้นเมือ งต่ างๆ และสินค้า
เกษตรกรรมทีช่ าวบ้านนามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีส่ ดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญี่ป่ ุน
และอื่นๆ อีกมากมาย
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นาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุก ุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งจุใจ
สินค้ามากมายและ เครือ่ งใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครือ่ งเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจ่ ะ
เอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชันส
่ าหรับวัยรุน่ เครือ่ งสาอาง
ยีห่ อ้ ดังของญีป่ ่ นุ ไม่ว่าจะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

คา่

อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว

ที่พกั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

7

วันที่ 3
เช้า

อิ สระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนี ยแ์ ลนด์

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการ
เดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ทีส่ ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ และเป็ นทีส่ ถิตย์วญ
ิ ญาณขององค์สมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ซึง่ เป็ นจักรพรรดิทม่ี คี วามสาคัญกับประเทศญี่ป่ ุนยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รบั ความ
เคารพจากชาวญีป่ ่ นุ ยุคปั จจุบนั มากทีส่ ุด
- ย่านฮาราจูก ุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ป่ ุน หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื้อ
เสือ้ ผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซือ้ เสือ้ ผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากทีน่ ่ีอกี ด้วย หรือ ถ้า
ต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ป่ นุ แต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ทน่ี ่ีได้ จะมีวยั รุ่นญี่ป่ นุ น่ ารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้ แล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ระดับ
โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่ ้องการหา
รองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มแี บบให้เลือกสรรมากมาย อีกทัง้ ยังมีรา้ นขายตุ๊กตา
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทัง้ ยังมี SHOP ใหญ่ของ
กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย
- ย่านชิ บยุ ่า ศูนย์กลางแฟชันวั
่ ยรุน่ ในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ ไว้เป็ นทีร่ ะลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปปั ้นสุนัข
แสนรูท้ ก่ี ลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชันสไตล์
่
โตเกียวทีต่ กึ (109) อิจมิ ารุควิ
ทัง้ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งประดับและแฟชันชั
่ น้ นาของญีป่ ่ นุ ในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
- ย่านช้อปปิ้ งชิ นจุก ุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้า
มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิง
ด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชันส
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยีห่ ้อดังของญี่ป่ นุ ไม่ว่าจะ
เป็ น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
- Shisui Premium Outlets อยูใ่ กล้กบั สนามบินนาริตะ เปิ ดให้บริการทุกวัน
มีแบรนด์ชนั ้ นาของญี่ป่ นุ และแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านค้าเช่น 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
สามารถช้อปได้ตงั ้ แต่เวลา 10:00 - 20:00น. ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านาเข้า
และสินค้าแบรนด์ญป่ี ่ นุ โกอินเตอร์มากมาย
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เที่ยง

อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้ อดิ สนี ยแ์ ลนด์เพิ่ มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่ าเดิ นทาง)
ดีส นีย์แ ลนด์โ ลกแห่ งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ป่ ุนซึ่ง เป็ นดิส นีย์แลนด์แห่ งแรกที่ส ร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่น
ตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ ารักของ
ตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิตTิ he Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุ กสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์อกี ทัง้ ยังจะได้สมั ผัสกับตัวการ์ตูน
เอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซือ้ ของ
ทีร่ ะลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์

การเดิ นทางจากนาริ ตะสู่โตเกียว

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+

Tokyo Area
นาที 90+

120+

110+

95+

85+

Airport
Limousine Bus

Taxi
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คา่

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเริม่ ตัง้
แต่ 9.00 น.เป็ นต้นไปเพราะเนื่อ งจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็ นช่ว งที่มลี ูกค้าใช้บริการไป
สนามบิน เป็ นจานวนมากซึง่ อาจจะทาให้ขน้ึ รถบัสไม่ครบตามจานวนผูเ้ ดินทางทัง้ หมด
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็ นรถไฟที่วงิ่ จากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้
ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั ๋วจะอยูท่ เ่ี ที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใ่ ห้บริการ 7.28-18.20
น เพราะฉะนัน้ ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทีย่ วสุดท้ายว่าหมดตอนกีโ่ มง
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็ นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็ นรถไฟทีร่ าคาค่อนข้างสูง
นิดนึงแต่ ต ั ๋วรถไฟจะเป็ นแบบระบุท่ีนัง่ บนรถไฟได้เ ลยโดยไม่ต้อ งกลัว ว่าขึ้นไปแล้ว เราจะไม่มที ่นี ัง่ เบาะ
สามารถหมุนเข้า หากันได้มอี าหารขายบนรถไฟโดยค่าตั ๋วรถไฟจะอยู่ท่รี าคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดย
เวลาที่รถไฟให้บริการตัง้ แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ ก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทีย่ วสุดท้ายว่าหมด
ตอนกีโ่ มง
4) Airport Limousine Bus เป็ นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้จะจากัดจานวนผูโ้ ดยสาร
ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่ วโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000
เยน/ท่าน/เทีย่ ว เวลาทีใ่ ห้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุตากว่า 12 จะเสียครึง่ ราคา
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ ้คี ่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีพ่ กั ย่านนาริตะจะอยู่ทร่ี าคา 20,000-25,000
เยน (โดยราคานี้จะไม่รวมค่าทางด่วน)
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง

ที่พกั

TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

วัดนาริ ตะ – อิ ออน มอลล์ นาริ ตะ - สนามบินนาริ ตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสู่ วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่ม ี
ชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 940 ตัง้ อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมี
อาคารทีห่ ลากหลายตัง้ อยู่ในบริเวณทีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้ สไตล์ Tahoto มีช่อื ว่า Great
Pagoda of Peace นอกจากนี้ยงั มีสวนญีป่ ่ นุ และสวนยุโรปอีกด้วย
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11.00น.
13.55น.

นาท่านเดินทางสู่ อิ ออน นาริ ตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall) เป็ นห้างสรรพสินค้าทีน่ ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ นั สมัยสไตล์ญ่ปี ่ นุ
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน
นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเสือ้ ผ้าแฟชันมากมาย
่
เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games
arcade และซุปเปอร์มาร์เ กตขนาดใหญ่ เป็ นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสนิ ค้าสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้เลือกมากมายจาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริการ
นาท่านเดิ นทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Thai Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ 603 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชัวโมง
่ **

19.05น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** ราคานี้ เป็ นรายการจอยหน้ าร้านเท่านัน้ กรณี ตดั กรุป๊ ทัง้ กรุป๊ หรือ ทารายการเป็ นกรุป๊ เหมาต่างๆ
รบกวนติ ดต่อบริ ษทั เพื่อเช็คราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
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เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้อง
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เด็กไม่มีเตียง
ละ
(เด็กอายุไม่เกิน
เพิ่ม เครือ่ งบิน
(เด็กอายุไม่
2-3 ท่าน
12 ปี )
อัตรา
อัตรา
เกิน 12 ปี )
อัตราท่านละ อัตราเด็ก ท่าน
ห้องละ ท่านละ
อัตราเด็ก
ละ
ท่านละ
วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ 2562

02 – 05 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

03 – 06 กุมภาพ ันธ์ 2562

18,999

18,999

18,999

6,000

10,900

04 – 07 กุมภาพ ันธ์ 2562

19,999

19,999

19,999

6,000

10,900

05 – 08 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

06 – 09 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

07 – 10 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

08 – 11 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

09 – 12 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

10 – 13 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

11 – 14 กุมภาพ ันธ์ 2562

19,999

19,999

19,999

6,000

10,900

12 – 15 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

13 – 16 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

15 – 18 กุมภาพ ันธ์ 2562

23,999

23,999

23,999

6,000

10,900

16 – 19 กุมภาพ ันธ์ 2562

24,999

24,999

24,999

6,000

10,900
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17 – 20 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

20 – 23 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

22 – 25 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

23 – 26 กุมภาพ ันธ์ 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

24 – 27 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

25 – 28 กุมภาพ ันธ์ 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2562
01 – 04 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

02 – 05 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

05 – 08 มีนาคม 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

07 – 10 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

08 – 11 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

11 – 14 มีนาคม 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

14 – 17 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

15 – 18 มีนาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

10,900

17 – 20 มีนาคม 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

19 – 22 มีนาคม 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

10,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Thai Air Asia X ให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบ าร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณาทาการจองล่ วงหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่อ นออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
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ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การน าเที่ย วให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้ อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ นส าคัญ เท่ านัน้ สิ่ง สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่ โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
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 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
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 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

