TOKYO LAVENDER (5D3N)
“HND01 TOKYO LAVENDER ไฮโซ โก้เก๋”
สายการบิน 5 ดาว FULL SERVICE JAPAN AIRLINES (JL)

บินด้วยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ (JL) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
JL 032
JL 033

BKK(กรุงเทพ) – HND(โตเกียว)
HND(โตเกียว) – BKK(กรุงเทพ)

09.55 – 17.30
00.05 – 05.05

** โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ (46 ก.ก.) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
**

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)
07.00

09.55

(-/-/-)

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 สายการบิน เจแปน
แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ป่ นุ ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน
JAPAN AIRLINE เทีย่ วบินที่ JL032 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ

คํา่

6 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง สนามบิ น ฮาเนดะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลา อิ สระอาหารตามอัธยาศัย

พักที่

TOYOKO INN HOTEL , HANEDA หรือเทียบเท่า

17.30

พระใหญ่ไดบุตสึ – โอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอาท์เล็ท
และ อาบนํ้าแร่ ออนเซ็น
วันที่ 2 (พิเศษ !! เมนูบฟุ เฟต์ขาปูยกั ษ์ ไม่อนั ้ !!
(B/L/D)
เช้า

!!)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ (Kamakura) เป็ นเมืองหลวงเก่าของญี่ปนุ่ เมืองทีอ่ ยู่ตดิ กับทะเลซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากโตเกียว มาเทีย่ วได้ง่ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชัวโมงเท่
่
านัน้ เมืองท่องเทีย่ ว ถูกขนานนามว่า

เป็ น เมืองเกียวโตตะวันออก (Kyoto of Eastern Japan) เนื่องจากมีวดั ศาลเจ้า และสถานทีท่ าง
ประวัตศิ าสตร์อยู่หลายแห่ง
นําท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Great Buddha of Kamakura) พระใหญ่ (Daibutsu) เป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองคามาคุระ มีความสูงถึง 13.5 เมตร ซึ่งเป็ นรูปปั น้ พระทีส่ ูงเป็ นอันดับสองของญี่ปนุ่ รองจากพระใหญ่
ทีว่ ดั โทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่แห่งคามาคุระนัน้ ตัง้ อยู่ท่ี วัดโคโตคุอนิ ดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายใน
อาคารวัด แต่เมื่อประมาณศตวรรษที่ 14 และ 15 อาคารของวัดหลายส่วน ได้ถูกพายุไต้ฝนุ่ ทําลายลง ทําให้
เหลือแต่องค์พระใหญ่ตงั ้ อยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึน้ มาครอบใหม่
นําท่านเดินทางสู่ โอวาคุดานิ (Owakudani) หรือ หุบเขานรก ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมือง
ฮาโกเน่ตงั ้ อยู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3 พันปี ก่อน
และถึงแม้จะไม่มกี ารระเบิดอีกแล้วแต่ใต้พน้ื ผิวยังคงมีความร้อน ทําให้น้ําใต้ผวิ พวยพุ่งระเหยเป็ นไอนํ้า
ออกมาด้านนอกตลอดเวลา ซึ่งทีน่ ่ยี งั คงเต็มไปด้วยแร่กํามะถันหรือซัลเฟอร์อยู่เป็ นจํานวนมาก ไอนํ้าทีพ่ ุ่ง
ออกมาจึงมีกลิน่ ของกํามะถันผสมอยู่

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ้าธรรมชาติกบั ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชือ่ ใน
ภูเขาไฟศักดิ ์สิทธิฟู์ จยิ าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิ ทีไ่ หลซึม ลึกลง
พืน้ พิภพปฏิบตั กิ ารซึมซับบริเวณทีล่ ุ่มทําให้เกิดนํ้าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนํ้าในบ่อแต่ละ
บ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนทีส่ วยงาม ต่อมาในปี ค .ศ. 1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การคัดเลือกเป็ น 1ใน100
อันดับแหล่งนํ้า จากธรรมชาติ ทีด่ ที ส่ี ุดของญี่ปนุ่
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองต่างๆ และสินค้า
เกษตรกรรมทีช่ าวบ้านนํามาขายระหว่างทางได้ ไม่วา่ จะเป็ นผักภูเขาทีส่ ดกรอบผลไม้อบแห้ง ถัว่ มันญี่ปนุ่
และอื่นๆ อีกมากมาย

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม
ทัง้ Street Brand และ Hi-End Brand ทีย่ งิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งอย่างจุใจ เช่น 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

คํา่
พักที่

บริ การอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั ้
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่า
หากได้แช่นํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั ่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการ
หมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park – หมู่บา้ นอิยาชิ
โนะซาโตะ – นาริตะ
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฟูจยิ าม่า ฟูจซิ งั หรือ ทีเ่ รารูจ้ กั กันทัวไปในนามของ
่
ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) ตัง้ อยู่
ระหว่าง จ.ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี อ่ื เสียง
และเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ป่ นุ ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี าเยือนประเทศญี่ปนุ่ ในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ า่ นมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย
นําท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ ขน้ึ ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอือ้ อํานวย หรือ
ทางขึน้ ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลทางขึน้ จะเป็ นผู้ พิจารณาและตัดสินใจเท่านัน้ กรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ ได้ ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการชดเชยเงิ
นคืนไม่วา่ กรณีใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะ
์
ของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว ) เมื่อถึงทีภ่ ูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศทีบ่ ริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของทีร่ ะลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใิ น
หลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย ทีบ่ นภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 นี้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ศาลเจ้าโคมิ ตาเคะ (Komitake
Jinja) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็ นทีส่ กั การะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นทีส่ ําหรับบวงสรวงท่านเทนกุ
โดยมีความเชือ่ ว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “Tengu no niwa” “สวนของท่านเทนกุ ” (ปี ศาจทีม่ จี มูก
แดงยื่นออกมา) โดยมีความเชือ่ ว่าที่ นี่ท่านเทนกุปกครองอยู่นนเอง
ั่
และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสี มบัติ
ของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทม่ี นี ้ําหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ทพ่ี น้ื ใน

เที่ยง

สวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผคู้ นนิยมมาทดลองยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นทีม่ าว่าทําไมภูเขาไ ฟฟูจิ จึง
เป็ นสถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิที์ ผ่ คู้ นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร่ ะลึก
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ ําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ นุ เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ปนุ่ ไม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ สวนสาธารณะริ ม Oishi Park สวนสาธารณะริมทะเลสาบคา วากูจโิ กะ ด้านในมี
ศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ทีส่ ามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิน่ มากมายอีกทัง้ ใน
หน้าร้อนยังสามารถชืน่ ชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมีภูเขาไฟฟูจใิ นหน้าร้อนเป็ นฉากหลัง นับเป็ นอีก
หนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลยทีเดียว
(การบานของดอกไม้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศเป็ นสําคัญ ปกติจะอยู่ชว่ งประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – ต้น
กรกฏาคม)
**ในกรณี ที่ท่งุ ลาเวนเดอร์ยงั ไม่บานหรือบานจนหมดแล้ว ขอนําท่านสู่ศาลเจ้าคิ ตะงุจิฮองงุ ฟูจิ
แทน**

นําท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ (Iyashi no Sato Village) ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ เ่ี คยเป็ นหมู่บา้ น
เกษตรกรรมบนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝนุ่ พัดถล่มในปี 1966 จน
กระทัง้ ต่อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งให้
ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บา้ น

ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ทีไ่ ด้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกล
เลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชีย่ วชาญในงานฝีมอื ดัง้ เดิมทีต่ ่างกัน เช่น เครื่องปั น้ ดินเผา ธูป และผ้าทอ หรือ
อาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ ซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ในบ้าน
ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(Watanabe House)ทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับชีวติ ประจําวันของเกษตรกรทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยู่ใน
แถบนี้ พิพธิ ภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน (Erosion and Sediment Control Museum) ทีอ่ ธิบาย
ถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มทีท่ ําลายหมู่บา้ น และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบตั บิ า้ นทีเ่ หลือจะเป็ นอาร์ตแกล
เลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิน่ ร้านผลิต และสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเทีย่ วจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ
หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภ าพเป็ นทีร่ ะลึก (ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารตัง้ อยู่รอบๆ
หมู่บา้ นอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

คํา่
ที่พกั

อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ชินจุก ุ – โอไดบะ Diver City - สนามบินฮาเนดะ (B/-/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Market)” เป็ นตลาดค้าส่งปลา ,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลาง
กรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดค้าส่งทีก่ ระจายอยู่ในโตเกียวนัน้ ตลาดปลาแห่งนี้นบั เป็ นทีท่ ม่ี ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ุด
และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็ นหนึ่งในตลาดปลาที่ ใหญ่ทส่ี ุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเลกว่า
2000 ตันต่อวัน คาดว่าจะ มีการย้ายตลาดแห่งนี้ไปยัง Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนัน้ มีปลาและ

อาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็ นตลาดทีค่ กึ คักอยู่เกือบตลอดเวลา และค่อนข้างยุ่งในบางช่วงเวลาจะมี
รถสกูตเตอร์ขบั ไปมา รวมทัง้ รถบรรทุกทีใ่ ช้ขนส่งปลา ทัง้ คนซื้อและคนขายจะดูเร่งรีบ ทําให้เป็ นสเน่หด์ งึ ดูด
นักท่องเทีย่ วให้แวะเวียนมาเทีย่ วชม ภายในตลาดนัน้ เป็ นเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้ นค้าปลีก
และร้านอาหารตัง้ เรียงรายเป็ นจํานวนมากและส่วนภายในซึ่งเป็ นบริเวณทีร่ า้ นค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็ นจุด
ทีม่ กี ารประมูลปลาทูน่าทีม่ ชี อ่ื เสียงเครื่องสําอางยีห่ อ้ ดั งของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE , KANEBO , SK II ,
SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
นําท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ นวัดทีม่ คี วาม
ศักดิสิ์ ทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานอ งค์เจ้าแม่กวน
อิมทองคําทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอ ด
ทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่ง
แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี อ่ื ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตวั
วิหารทีป่ ระดิษ ฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีชอ่ื ว่า ถนนนากามิ เซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ร้านค้า ขายของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ
ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากของทีร่ ะลึก อิสระให้ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั หอคอยทีส่ ูงที่ สุดใน
โลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ทีร่ มิ แม่น้ําสุมดิ ะ

เที่ยง

อิ สระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชิ นจุก ุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากทีน่ ่ี
ไม่วา่ จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องสําอาง ต่างๆ
กันทีร่ า้ น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP
FOAM ทีร่ าคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าทีค่ นไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น

ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า

นําท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะทีส่ ร้างขึน้ ไว้เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ใน
อ่าวโตเกียว ได้รบั การปรับปรุงให้มชี อ่ื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามตัง้ อยู่มากมายแล้ว ก็ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไว้ดว้ ยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีส่ เี ขียว ไดเวอร์ซิตี้
โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ทีอ่ ยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้
ก็คอื หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่หน้าห้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่
เป็ นทีร่ ะลึก ในบริเวณห้างก็จะมีรา้ นค้าสําหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้ คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้า
อยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดัม้ ก็ตอ้ งไปที่ กันดัม้ ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซติ ้ี
แห่งนี้

คํา่

อิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่

วันที่ 5
00.05

05.05

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

(B/-/-)

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน JAPAN
AIRLINES เทีย่ วบินที่ JL033 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6
ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ
*******************************************************************

อัตราค่าบริ การ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ไม่ใช้ต ั ๋ว
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เครื่องบิ น
เพิ่ ม
(เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี )
อัตรา
อัตราท่านละ
อัตรา ห้องละ
อัตราเด็ก ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ
ท่านละ

กําหนดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน

06 – 10 มิถนุ ายน 62
20 – 24 มิถนุ ายน 62
26 – 30 กรกฎาคม 62
12 – 16 กันยายน 62
26 – 30 กันยายน 62

26,999
26,999
27,999
27,999
27,999

26,999
26,999
27,999
27,999
27,999

26,999
26,999
27,999
27,999
27,999

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จําเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน
ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ

 ค่าธรรมเนียมการ โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน JAPAN AIRLINES อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก.2 ใบ รวม 46 ก.ก. และ ถือขึน้ เครื่องบิ นได้
นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม ) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬาหรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ ําให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมที่
พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบิน นัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
 กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน่ งการจอง
ั่
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน 2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี

เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจอง เข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ี คิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชือ่ คนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าํ ระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเทีย่ วให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
งสิน้ เช่น
์ รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่วา่ กรณีใดๆทั ้
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออ
นออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงว น
สิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่
์
ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง ) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์ การหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 30 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
์
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมิ อากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ
ท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณี
ทีท่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะ มืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่
ท่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ่ี ําเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนใน ต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง
กรณีชาํ รุด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน ) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่
หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ
14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้ องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่

ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพ่ กั ใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

**เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

