TOKYOFRESH
5 ว ัน 4 คืน
By DELTA AIRLINES (DL)

จุดเด่นโปรแกรมท ัวร์
1. พ ักโรงแรม 4 คืน มีเวลาเทียวเยอะขึน
2. ว ันแรกถึงบ่าย มีเวลาพ ักผ่อน อาบนําเปลียนเสือผ้า ไม่เหนือย

กําหนดการเดินทาง 28 ธ ันวาคม – 1 มกราคม 2556
ว ันแรก (1)

กรุง เทพฯ –นาริตะ

03.00

คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมอ
ิ าคารผู ้โดยสารชัน 4 สายการบินDelta Airlines
(DL) ประตู 7 แถว N โดยมีเจ ้าหน ้าทีและหัวหน ้าทัวร์ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง

05.40

ออกเดินทางสู ่ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินDelta Airlines (DL) เทียวบินที
DL284 (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม. เวลาทีญีปุ่ นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง)

14.20

เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านพิธก
ี ารทางศุลกากรแล ้ว / นํ าท่าน
เดินทางสู ่ “อิออนมอลล์”โดยรถ SHUTTLE BUS ให ้เวลาท่านอิสระซือสินค ้านานาชนิดใน
ห ้างสรรพสินค ้าทีใหญ่ทสุ
ี ดย่านนาริตะ ซึงภายในมีทงส่
ั วนของพลาซ่าทีมีร ้านค ้ามากมาย ไม่วา่

จะเป็ นร ้านเสือผ ้า กระเป๋ า รองเท ้า ฯลฯ รวมไปถึงร ้าน 100 เยน ให ้ท่านเลือกซือหาสินค ้าอีก
ด ้วย...
ทีพ ัก

NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

คํา

ร ับประทานอาหารคําในโรงแรม (1)

ว ันทีสอง (2)ทะเลสาบคาวาคูจโิ กะ - ภูเขาไฟฟูจ(ิ ชน5)
ั
– หมูบ
่ า้ นอิยาชิโนซาโตะ - ฮาโกเน่ –
ล่องเรือโจรสล ัด ทะเลสาบอาชิ –ชิมไข่ดา
ํ โอวาคุดานิ – พ ักรีสอร์ทสไตล์ญปุ
ี ่ นแท้ๆ
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)
นํ าท่านเดินทางสู ่ ทะเลสาบคาวาคูจ ิโกะซึงเป็ นหนึงในห ้าทะเลสาบทีล ้อมรอบภูเขาไฟฟู
จิ….อิสระถ่ายภาพตามอัธ ยาศั ย ....จากนันนํ าท่านขึนสู ่ ภูเขาไฟฟูจที
ิ ตังตระหง่านอยูเ่ หนือ
เกาะญีปุ่ นด ้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนํ าทะเล นําท่านขึนชมความงามกันแบบใกล ้ชิดยัง
บริเวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ (หรือชันสูงสุดทีทางอุทยานฯอนุญาตให ้ขึนได ้ในวันนันๆขึนอยู่
กับสภาพอากาศ) เพือชมทัศนียภาพทีสามารถมองเห็น
ทะเลสาบทังห ้ากระจายอยู่โดยรอบ/จากนันนํ าท่านเดินทางสู ่

หมูบ
่ า้ นอ ิยาชิโนซาโตะ พาทุกท่านย ้อนเวลาไปสั มผัส
กับชีวต
ิ ของชาวบ ้านญีปุ่นในอดีต หมูบ
่ ้านทีขึนชือเรืองความ
สวยงามของบ ้านสไตล์ญปุ
ี ่ น อีกทังมีชอเสี
ื ยงด ้านหัตถกรรม
พืนบ ้าน ให ้ท่านได ้เลือกซือเลือกชมสินค ้าสินค ้าพืนบ ้าน
อาทิเช่น ตุก
๊ ตาญีปุ่นเครืองปั นดินเผา และของนํ าโชคน่ารักๆ
หมูบ
่ ้านแห่งนีเคยถูกทําลายจากพายุไต ้ฝุ่นเมือปี 1966 แต่
ปั จจุบน
ั ได ้รับการฟื นฟูและพัฒนาให ้เป็ นทังแหล่งท่องเทียวที
มีชอเสี
ื ยงอีกแห่งหนึง อิสระให ้ท่านได ้ถ่ายรูปตามอัธยาศั ย
พร ้อมสามารถถ่ายภาพวิวความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจท
ิ ตั
ี งอยูไ่ ม่ไกลจากหมูบ
่ ้านแห่งนีอีกด ้วย
เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (3)

บ่าย

นํ าท่านเดินทางสู ่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่แหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีมีภเู ขาไฟฟูจเิ ป็ น
ฉากหลัง และมีบอ
่ นําพุร ้อนซุกซ่อนอยูม
่ ากมาย นํ าทุกท่าน ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ

ทะเลสาบอาชิสั มผัสบรรยากาศและชมความงามของทะเลสาบนํ าจืดขนาดใหญ่ทเกิ
ี ดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมือกว่า 3,000 ปี ทแล
ี ้ว จากนันนํ าท่านเดินทางโดยรถสู ่ ยอดเขาโอ

วาคุดานิหุบเขานรก ทีเกิดขึนจากการปะทุขนมาของภู
ึ
เขาไฟฮาโกเน่เมือหลายพันปี กอ
่ น ทํา
ให ้เกิดบ่อนํ าร ้อนผุดขึนมาจากใต ้ดิน นํ าและควันเหล่านีจะมีสว่ นผสมของกํามะถันอยูด
่ ้วยโดย
ความร ้อนของนํ าทีผุดขึนมานันสามารถต ้มไข่ให ้สุกได ้เลยทีเดียว และไข่ทต
ี ้มจากบ่อนีเปลือก
ของไข่จะมีสด
ี ําสนิทซึงคนญีปุ่ นเชือกันว่า “กินไข่ดา
ํ หนึงฟองจะทําให้อายุยน
ื ขึนเจ็ ดปี ”
คํา

บริการท่านด้วยเมนูบฟ
ุ เฟ่ต์หลากชนิด และบุฟเฟ่ต์ขาปูย ักษ์ไม่อน
ั

พิเศษ

ณ โรงแรมแห่ง นีท่านจะได้ส ัมผ ัสก ับการอาบนําแร่ญปุ
ี ่ น เพือเป็นการพ ักผ่อนจากการที
ได้เหน็ ดเหนือยก ับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทงว
ั ัน

ทีพ ัก

Fuji Nobo Kaen Hotel หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสาม (3)โกเทมบะ เอ๊าเลท - ว ัดอะซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ งชินจูกุ
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านช ้อปปิ งOUTLETระดับโลกที โกเทมบะ

เอ๊าเลท แหล่งรวมสินค ้านํ าเข ้าจากต่างประเทศและ
สินค ้าแบรนด์ญปุ่ี นทีดังไปทัวโลก พบกับคอลเลคชัน
เสือผ ้าใหม่ลา่ สุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือกระเป๋ าแบรนด์เนมยีห ้อดังได ้ทีร ้าน BALLY, PRADA,
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท ้าแฟชัน HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ.ภ ัตตาคาร (6)

บ่าย

นํ าท่านเดิน ทางสู่ ว ัดอาซากุซะวัดทีเก่าแก่ทสุ
ี ดในกรุงโตเกียว นํ าท่านนมัสการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจ ้าแม่กวนอิมทองคํ า นอกจากนันท่านยังจะได ้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมี
ี ความสูง
ถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยูบ
่ ริเวณประตูทางเข ้าวัด และยังสามารถเลือกซือเครืองรางของขลังได ้
ภายในวัด
จากนันนํ าท่านแวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (tokyo sky tree) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียวทีได ้รับการยกย่องจากกินเนส เวิลด์ เร็คคอร์ด ให ้เป็ นหอคอยทีสูงทีสุดในโลก ด ้วย
ความสูงถึง 634 เมตร ภายในหอคอยแห่งนีจะถูกใช ้เป็ นทีส่งสั ญญาณคลืนโทรทัศน์แบบดิจต
ิ อล
เป็ นหลัก นอกจากนียังมีพนที
ื เพือการค ้า รวมทัง ชันดาดฟ้ าสํ าหรับให ้นักท่องเทียวได ้ขึนไปชม
วิวทิวทัศน์ของเมืองโตเกียว โดยมีด าดฟ้ า 2 แห่งทีระดับความสูง 350 เมตร และความสูง 450
เมตร ซึงในวันทีท ้องฟ้ าโปร่งจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด ้ทีเส ้นขอบฟ้ า(อิสระถ่า ยรูปไม่
รวมค่าขึนหอคอย)...จากนันนํ าท่านสูย
่ ่านชินจูก(ุ Shinjuku)แหล่งทํางาน กิน ดืม เทียว ช็
อปปิ ง ของชาวญีปุ่น คล ้ายกับสีลม บ ้านเรา เป็ นทังแหล่งออฟฟิ ศ ย่านคนทํางาน ตึกระฟ้ า
จํานวนมากอยูแ
่ ออัดกัน ถือเป็ นย่านเศรษฐกิจทีสํ าคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน
Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้ า เนืองจากมีตก
ึ สูงๆ อยูม
่ ากมาย ชินจูก.ุ .เป็ นแหล่งช ้อป
ปิ งทีสํ าคัญอีกแหล่งหนึงของโตเกียว พบกับห ้างสรรพสินค ้า และร ้านขายของเป็ นพันๆ ร ้าน ซึง
จะมีผู ้คนนับหมืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด ้วย เชิญท่านเลือกชมสินค ้า

มากมาย
***อิสระอาหารคํา เพือความสะดวกในการช้อปปิ งอย่างจุใจ***

ทีพ ัก

NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีสี (4)

อิสระเต็มว ัน หรือ เลือกซือท ัวร์โตเกียวดิสนียแ
์ ลนด์

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ให ้ท่านได ้เลือก ซือท ัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย แ
์ ลนด์ เต็มว ัน เพิมท่านละ 3,000

บาทรวมค่ารถไฟในการเด ินทาง[ราคาอาจมีการเปลียนแปลง] เชิญท่านพบกับความ
อลังการซึงเต็มไปด ้วยเสน่หแ
์ ห่งตํ านานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได ้พบสั มผัสกับ
เครืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับSPACE MOUTAIN,
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ ้านผีสงิ , ตืนเต ้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญ
ภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE, เทียวบ ้านหมีพห
ู ,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เข ้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตน
ู ทีท่านชืนชอบของ WALT
DISDEY เช่น มิกกีเม ้าส์, มินนิเม ้าส์, โดนัลดัก ฯลฯ หรือช ้อปปิ งซือของทีระลึกภายในวนสนุก
อย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสจ
ู น์ความมันส์กน
ั อย่างเต็มที ให ้ท่านได ้สนุกสนานต่อกับ
เครืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ... สํ าหรับท่านทีเลือกทีจะอ ิสระในเมืองโตเกียวท่าน
สามารถสอบถามข ้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพือความสะดวกในการเดินทาง หรือช ้อปปิ ง
ในย่านการค ้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุน
่ แหล่งช ้อปปิ งชือดัง หรือ เดินทาง
อิสระเดินทางไปยังย่านดังมากมายของโตเกียว อาทิเช่น ชินจุก ,ุ ชิบย
ุ า่ , ฮาราจุก,ุ อากิฮาบาร่า,
โรปปงหงิ, กินซ่า และทีอืน ๆ อีกมากมาย ไม่จํากัดเวลา ตืนเต ้นกับการนังรถไฟทีโตเกียว...ไม่
ยากอย่างทีคิด... หรือท่านสามารถช ้อปปิ งอย่างอิสระที “ย่านอิเคะบุคุโระ”เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายซือสินค ้านานาชนิดของนั กท่องเทียวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซือสินค ้านานาชนิด
ได ้จากทีนี ไม่วา่ จะเป็ นห ้างสรรพสินค ้ามีชอเสี
ื ยงมากมาย อาทิ ห ้างสรรพสินค ้าเซบุ-อิเคบุคุโระ
ปาร์โก ้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็ นต ้น ร ้านร ้อยเยน ทีสินค ้าส่วนใหญ่ภายในร ้านล ้วนมีราคา 100 เยน
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 5%) ร ้านซานริโอะ ร ้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล ้องถ่ายรูป
ดิจต
ิ อล นาฬิกา เครืองสํ าอาง และสินค ้าอืน ๆ ... ให ้ท่านได ้สนุกกับการเลือกซือสินค ้า และของ
ทีระลึก...
***อิสระอาหารกลางว ันและอาหารคํา ***

ทีพ ัก

NARITA NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีห้า (5) ว ัดนาริตะ –นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนันนํ าท่านเดินทางสู ่ ว ัดนาริตะเป็ นวัดพุทธทีตังอยูใ่ นเมืองนาริตะ นํ าท่านนมัสการเทพ
เจ ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดทีมีประวัตศ
ิ าสตร์อันเก่าแก่ ซึงมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และ
ยังเป็ นวัดทีบูชาเทพเจ ้าแห่งไฟบริเวณวัดท่านจะได ้พบกับความสวยงามของวัดทีมีความเก่าแก่
สถาปั ตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญีปุ่ นเอาไว ้ ...นํ าท่านสู่ นา

ริตะ ชิซุย เอ้าท์เล็ต ซึงมีสนิ ค ้ามากมายหลากหลายชนิด ให ้ท่านได ้เลือกซือเลือกชมทัง
สินค ้าทีนํ าเข ้าจากต่างประเทศ และผลิตในญีปุ่ นซึงล ้วนแต่มค
ี ณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับราคา อาทิ
ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO และอืน ๆ อีกมากมาย ศูนย์รวมแฟชันทันสมัยทีราคา
ถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชือดังจากทัวโลก ทังแฟชันนํ าสมัยของคนทุก
วัย หรือแฟชันกีฬาจากทัวทุกค่ายทีพร ้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ แหล่งรวมสินค ้านํ าเข ้า
และสินค ้าแบรนด์ญปุ่ี นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสือผ ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE เลือกซือกระเป๋ าไฮ
ไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY และสินค ้าอืนมากมาย...

***อิสระอาหารกลางว ัน เพือความสะดวกในการช้อปปิ งอย่างจุใจ***
19.25

ออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯโดยเทียวบินที DL283

00.05(+1) เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ

อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการ
เดินทาง

28 ธ.ค.-1 ม.ค. 14

ผูใ้ หญ่
พ ักคู่
ท่านละ

54,900

เด็ กอายุตํา

เด็ กอายุตํา

กว่า 12พ ัก

กว่า 12 พ ัก

ก ับผูใ้ หญ่ 1

ก ับผูใ้ หญ่ 2

ท่าน

ท่านเสริม

54,900

เตียง

เด็ กตํา
กว่า 12
พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่
2 ท่าน
ไม่เสริม
เตียง

53,900

50,900

***ราคาตงแต่
ั
25 ท่านขึนไปค่ะ***

พ ักห้อง
เดียว
เพิม

เรียนท่านผูม
้ เี กียรต ิร่วมเดินทางทุกท่าน
1. *** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน,รถท ัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าททุ
ี ก
ครงก่
ั อนทําการออกตวเนื
ั องจากสายการบินอาจมีการปรบ
ั เปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
2. หากเกิดกรณีทรพ
ั ย์ส ินหรือเอกสารส่วนต ัวสูญหายซึงจะมีผลในการเดินทางของคณะท ัวร์หรือ
คณะทีสูญหายให้ถอ
ื เป็นความร ับผิดชอบส่วนบุคคล
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนือง มาจากภัยจลาจล ประท ้วง ความไม่สงบทาง
การเมือง ปั ญหาการจราจรอุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช ้า การยกเลิกเทียวบิน หรือความผิดพลาด
ของสายการบิน แต่เราจะแก ้ไขให ้ดีทสุ
ี ด
5. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครังทีมีการนัดหมาย
6. กรณีออกตัวแล ้วลูกค ้ามีเหตุทไม่
ี สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เปลียนชือในทุก
กรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการทังหมดเนืองจากเราได ้ชํ าระค่าโรงแรม อาหาร และ
พาหนะล่วงหน ้าไปแล ้ว (ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั เงือนไขของแต่ละสายการบิน)
7. เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว
(Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพัก
อาจจะไม่ตด
ิ กัน
8. กรณีทมี
ี การจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ราคาโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดทีพักนอกเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม แต่จะคํานึงถึง
มาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ทีลูกค ้าจะได ้รับเป็ นสํ าคัญ
9. โรงแรมทีมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัด
และไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห ้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
10. กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศรวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ทังหมด
11. ในกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้า
ประเทศบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
12. ในการเดินทางแต่ละครังต ้องมีผู ้ร่วมเดินทาง 15 ท่านขึนไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บ
ค่าบริการเพิม หรือไม่มห
ี วั หน ้าทัวร์รว่ มเดินทาง หากผู ้ร่วมเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน และทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางหากผู ้ร่วมเดินทางไม่ถงึ 10 ท่าน
13. หน ังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้ง านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน
14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง
รายการ, ไม่ทาน อาหารบางมือ เพราะค่าใช ้จ่ายทุก อย่า ง ทางบริษัทฯได ้ชํ าระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
16. ตัวเครืองบินเป็ นตัวราคาพิเศษ กรณีทท่
ี านไม่เดินทางพร ้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลือนวันหรือคืนเงิน
ได ้ เมือท่านตกลงชํ าระเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้แล ้วทังหมด
17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินต่างๆตามทีสายการบินอนุมต
ั โิ ดย
มิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเลือนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่ส ามารถออกเดินทางได ้
19. ขอสงวนสิทธิเก็บค่าบริการเพิมหากมีการปรับขึนของภาษีนํามัน
20. ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสายการบินเป็ นระดับเทียบเท่า
เงือนไขการจอง
1. ในการจองครังแรก มัดจํ าท่านละ 20,000 บาท หรือทงหมด
ั
ส่วนทีเหลือชํ าระก่อน
เดินทาง 15 วัน
2. หากจองก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ต้องชํ าระราคาท ัวร์ทงหมด
ั
อ ัตรานีรวม
1. ตัวเครืองบินชันหมูค
่ ณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการทีระบุไว ้
2. ภาษีส นามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมแ
ิ ละปลายทางต่างประเทศ
3. ค่าใช ้จ่ายในต่างประเทศ
3.1 ค่าทีพักตลอดการเดินทางตามทีระบุ

3.2 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ

3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนํ าเทียวทังหมดตามทีระบุ

3.4 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆทีระบุ

4. มัคคุเทศก์บริการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ประกันภัยอุบัตเิ หตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวต
ิ ) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บแล ้วเข ้ารับการ
รักษา)
อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย 3 % และภาษีมล
ู ค่าเพิม 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สํ าหรับชาวต่างประเทศ
4. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
5. ค่าภาษีนํามันทีทางสายการบินเรียกเก็บเพิม
6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์แ ละคนข ับรถ

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1) หากท่านได ้ชํ าระค่ามัดจําทัวร์เป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว แต่เกิดเหตุสด
ุ วิสั ยทีทําให ้ท่านไม่ส ามารถ

เดินทางได ้ ทางบริษัทฯ ไม่ส ามารถคืนเงินมัดจําให ้แก่ทา่ นได ้ เนืองจากบริษัทฯได ้ชํ าระค่า
มัดจํ าทีนังของสายการบิน ค่าธรรมเนีย มการขอวีซา่ (ถ ้ามี) และค่าดําเนินการ ค่าเอกสารและ
ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ให ้กับลูกค ้าแล ้ว หากมีเหตุสด
ุ วิสัยทีทําให ้ท่านไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯ

จะขอคืนค่าบริการให ้ท่านในอัตราดังต่อไปนี


ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจํา 50%



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจํา 100%



ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการทังหมด

2)กรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงว ันหยุดยาว เทศกาล ปี ใหม่ สงกรานต์ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
ทางบริษัทจํ าเป็ นต ้องจ่ายเงินค่าตัวให ้กับสายการบินเต็มจํานวนล่วงหน ้า รวมถึงค่าทีพักในต่างประเทศ
เพือเป็ นการยืนยันทีนั ง ดังนันหากท่านยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้าไม่วา่ จะกีวันก็ตามจะไม่มก
ี ารคืน
เงินม ัดจําหรือ ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา
่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆทงสิ
ั น
3) กรณีวซ
ี า่ ไม่ผ่าน (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้องและตรงตากําหนดเวลา)ทาง
บริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาทต่อท่าน
4) หากท่านใดมีเหตุสด
ุ วิส ั ยทีทําให ้ไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯยินดีให ้ท่านเปลียนแปลงผู ้
เดินทางได ้ แต่อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม เช่น ค่าเปลียนชือทีนังของสายการบิน และค่าใช ้จ่าย
ต่างๆ ทีเกิดขึนจริง แต่ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดโดยเด็ดขาด
5) ในกรณีไม่ผา่ นการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและญีปุ่น ไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆก็ ตาม บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน 100%

