FUJI TOKYO SAKAMIGO SAKURA
6 DAYS 4 NTS
BY JAL

กําหนดการเดินทาง 30 มีนาคม

– 4 เมษายน 2561
อาหาร
โรงแรม
เช้ า เทีย่ ง เย็น หรื อเทียบเท่ า
-

วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่ า

2

สนามบินนาโกย่ า –ปราสาทนาโกย่ า – ทะเลสาบฮามานา – หุบเขาโอวาคุดานิ –
อุทยานฮาโกเน่ – ออนเซน+ปู

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก – ซากามิโกะ ซากุระ+ใส่ ชุดยูกาตะ – ชินจูกุ

4

อิสระช้ อปปิ้ งโตเกียว หรื อ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

5

เมืองคามาคุระ –วัดอาซะกุสะ – ย่ านโอไดบะ – อิออน

6

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

-

MOTOSU VIEW HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

-

-

DAIWA AKABANE
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
DAIWA AKABANE
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
NARITA HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า

วันที่ 30 มีนาคม2561
กรุ งเทพฯ – สนามบินนาโกย่ า
21.00 น.
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น
เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็คอินและสั มภาระในการเดินทาง
00.55 น.
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบิน
เจแปนแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 738

วันที่ 31 มีนาคม2561

08.15 น.

สนามบินนาโกย่ า –ปราสาทนาโกย่ า – ทะเลสาบฮามานา –
หุบเขาโอวาคุดานิ – อุทยานฮาโกเน่ – ออนเซน+ปู

-

4 แถว R

เทีย่ ง เย็น

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ปราสาทนาโกย่ า ตั้งอยูใ่ นเมืองนาโกย่า จังหวัด ไอจิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1610 ปราสาทนี้มี 5 ชั้น
รวมทั้งชั้นใต้ดิน ล้อมรอบด้วยกําแพงป้ อมปราการมัน่ คงแข็งแรง ตัวปราสาทออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดศัตรู ภายนอกไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่อาศัยอยูภ่ ายในได้ ปราสาท
แห่งนี้สร้างตรงจุดยุทธศาสตร์ สาํ คัญระหว่างเอโดะกับเกียวโต ปราสาทหลังนี้คล้ายกับหลังอื่นๆ
คือมีปราสาทเก่าสร้างมาก่อนอยูแ่ ล้ว เป็ นปราสาท ป้ อมปราการ และที่พกั อาศัยของไดเมียวชิบะ
โยชิมูเนะ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1525 ครั้นเมื่อโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสุ ยึดได้ ก็มอบให้โอชินาโอะ
บุตรชายครอบครอง มีการขอร้องเชิงบังคับให้ไดเมียวทั้งหลายช่วยเหลือแรงงานและเงินมา
ก่อสร้างเพิ่มเติม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นําท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ตั้งอยูใ่ นเมืองฮามามัทซึ อยูร่ ะหว่างเมืองโตเกียว
และเมืองนาโกยา ในจังหวัดชิซุโอกะ สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริ เวณนี้จะเป็ น
บริ เวณที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็ นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็ นจุด
ชมวิวและเป็ นที่พกั จอดรถ มีร้านค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้ อเป็ นของที่ระลึก
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุ กรุ่ นด้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยูต่ ลอดเวลา
ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันซึ่ งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า หากได้ทานไข่ดาํ หนึ่ง
ฟองจะสามารถทําให้อายุยนื ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
นํา เที่ยวชม อุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสี ยงในด้านนํ้าพุร้อนซึ่ งเกิด
จากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่า

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รียกว่ า “ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิ โนะฮักไก – ซากามิโกะ ซากุระ+ใส่ ชุดยูกาตะ –
ชิ นจูกุ
เช้ า

เช้ า

เทีย่ ง

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสู งเหนือจากระดับนํ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
ไปทัว่ โลกในเรื่ องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่ านขึน้ สู่ ช้ ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
เดินทางสู่ โอชิ โนะฮักไก เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยมีววิ ภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสี ฟ้า และ
ใบไม้เปลี่ยนสี สี เหลือง แดง ส้ม เป็ นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ
ประกอบด้วยบ่อนํ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคา

โกะ บ่อนํ้าทั้ง 8 นี้เป็ นนํ้าจากหิ มะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิ
ผ่านหิ นลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ าํ ใสสะอาดเป็ นพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ซากามิโกะ (ชมซากุระใส่ ชุดยูกาตะ ) Sagamigo Pleasure Forest รี สอร์ ทสุ ดสวย
ริ มทะเลสาบซากามิในเมืองซากามิฮาระ จังหวัดคานากาวะจะจัดงาน “Sagamiko Sakura Matsuri”
ซึ่ งสามารถชมซากุระบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ได้จากรี สอร์ ท และมีตน้ ซากุระประมาณ 2,500 ต้น
คอยแต่งแต้มสี สันให้กบั ป่ าบริ เวณทะเลสาบซากามิซ่ ึ งอยูห่ ่างจากใจกลางเมืองประมาณ 1 ชัว่ โมง
งานในครั้งนี้ได้เปิ ดโซนใหม่คือ “แม่น้ าํ แห่งสรวงสวรรค์ดอกซากุระ ” ซึ่ งเป็ นเส้นทางเดินชม
ซากุระยาวประมาณ 400 เมตร มีตน้ ซากุระเรี ยงรายอยูป่ ระมาณ 500 ต้น และมีกิ่งที่โน้มเข้าหากัน
เป็ นอุโมงค์สีชมพูอนั งดงามตลอดเส้นทาง
ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า
เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สําหรับวัยรุ่ น เครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

เทีย่ ง

คํ่า

อิสระ

วันที่ 2 เมษายน 2561
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม DAIWA AKABANE HOTEL หรื อเทียบเท่า
อิสระช้ อปปิ้ งโตเกียว หรื อ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้ า

-

-

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระช้ อปปิ้ งโตเกียวตามอัธยาศัย หรื อ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไม่ มีบริการรถทั้งวัน
นําท่านสนุกกับสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรี ยญ ได้เสกดินแดน
ในฝัน ของเด็กๆ และผูใ้ หญ่น้ ีข้ ึนมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดิสนีย ์ ที่มา
ปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บ
ประสบการณ์อนั แสนประทับใจกับการถ่ายรู ปคู่กบั ตัวการ์ ตูนดัง และสนุกสุ ดมันส์กบั เครื่ องเล่น
สุ ดระทึก โดยโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ถูกแบ่งเป็ น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar โซนนี้ส่วนมาก
เป็ นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย ์ ให้ท่านเลือกซื้ อของ ฝากกันแบบไม่อ้ นั , 2.โซน
Adventure land โซนตะลุยป่ า เครื่ องเล่นที่แนะนํา คือ Pirate of the Caribbean, 3.โซน Western
land โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตก เครื่ องเล่นที่แนะนําคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter
Countryเครื่ องเล่นที่แนะนํา คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย
เครื่ องเล่นที่แนะนํา คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน

Toontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย,์ 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space
Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็ นต้น
เทีย่ ง
คํ่า

อิสระ

วันที่ 3 เมษายน 2561
เช้ า

เทีย่ ง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระช้ อปปิ้ งโตเกียวตามอัธยาศัย หรื อ ทัวร์ เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม DAIWA AKABANE HOTEL หรื อเทียบเท่า
เมืองคามาคุระ –วัดอาซะกุสะ – ย่ านโอไดบะ – อิออน

เช้ า

เทีย่ ง -

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็ นเมืองที่ติดทะเล ซึ่ง
เป็ นทําเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุย้ นําท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรื อ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุ
ราอิ แปลว่า พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ สร้างจากสําริ ด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสู งขององค์พระ 11.35
เมตร มีน้ าํ หนัก 122 ตัน ตั้งอยูก่ ลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิ ฟิก ซึ่งอดีตองค์
พระได้ประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึ นามิทาํ ให้วหิ ารได้พงั ทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับ
ความเสี ยหายแต่อย่างใด
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรื อวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสี ยงของเมือง
โตเกียว มีลกั ษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรี ยกว่า Kaminarimon (ประตูเท พเจ้า
สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้า
สายลมทําหน้าที่เป็ นทวารบาล อยูส่ องข้างประตู จากประตูช้ นั นอกสู่ ประตูหลักด้านในวัด เป็ น
ถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรี ยกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น
อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่ องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนม
ญี่ปุ่น ไอศรี ม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรง
กลางลานจะมีกระถางธู ปปั กอยู่
ข้างกระถางมีที่ลา้ งมือคล้ายกับว่าให้ชาํ ระร่ างกายให้ บริ สุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คน
ญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธู ปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
สติปัญญาดี , เงินทองไหลเข้ากระเป๋ า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้าง
อารามเป็ นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่ งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ
ในศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ทา่
นได้ถ่ายรู ปชมวิว
ทิวทัศน์อนั สวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโตเกียว

ห้ างอิออน และ จัสโก้ แวะซื้ อของฝากก่อนกลับกับห้างสรรพสิ นค้าขนาดมหึ มา อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ และพิเศษกับร้าน 100 yen ที่ท้งั ร้านราคา 100 yen
คํ่า

อิสระ

วันที่ 4 เมษายน 2561
เช้ า
10.40 น.
15.35 น.

รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม NARITA HOTEL หรื อเทียบเท่า

สนามบินนาริตะ– กรุ งเทพ ฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 717
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

30 มีนาคม-4 เมษายน 61
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

59,900

56,900

56,900

53,900

9,900

34,900

31,900

31,900

28,900

9,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตํ่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนํา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่ องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่ส่งั เพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 %
ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)

ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง

1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

