บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
XJ600
XJ601

BKK(สุวรรณภูมิ) - NRT(นาริ ตะ)
NRT(นาริ ตะ) - BKK(สุวรรณภูมิ)

23.50 – 08.00
09.15 – 14.30

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)
20.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
**กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ นอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น**
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่ นุ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษ
ปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
23.50 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดย สายการบิ น AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ600 **ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
นาริ ตะ – วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ – นาริ ตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้าใส โอชิ โนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรี
เมี่ยม เอาท์เล็ท
(–/L/D)
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
นาทุกท่านสู่ วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาทีต่ งั ้ อยู่
ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะทีว่ ดั แห่งนี้มรี ปู เคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ทีม่ ชี ่อื เรียกขานกันมาตัง้ แต่สมัยโบราณว่า
"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเป็ นองค์พระประธาน ถือเป็ นหนึ่งในศาสนสถานสาคัญทีเ่ ป็ นศูนย์กลางความศรัทธาต่อ
องค์ฟุโดเมียวโอ

วันที่ 2

เที่ยง

จากนัน้ อิสระเดินเล่น นาริ ตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้อปปิ้ งสวยงามที่นาไปสู่วดั นาริตะซังชินโชจิ ถนนเส้นนี้
เหมาะสาหรับเดินเล่นและซือ้ ของทานเล่นและของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองก่อนเข้าชมวัด หรือทานอาหารในร้านจานวน
มากทีข่ ายปลาไหลสดๆ ย่างบาร์บคี วิ แสนอร่อย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ YAKINIKU
บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู เนื้ อวัว ไก่ ไม่อนั ้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มี
เมนูอื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
นาท่านออกเดินทางต่ไปยัง หมู่บ้านน้ าใส โอชิ โนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิ ด้วยวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านสไตล์ญ่ปี ่ ุนโบราณ มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจสิ ูง
ตระหง่าน และสายน้ าบริสุทธิ ์ทีเ่ กิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิ ะลายและไหลลงมารวมกัน

นาท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์
เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยงิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อิส ระช้อ ปปิ้ งอย่างจุใ จ เช่น MICHEL
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI ,
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S. T. DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็ นต้น

คา่
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนู เซตอาหารญี่ปน+
ุ่ บุฟเฟ่ ต์ขาปู
ที่พกั FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่ งชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่ อว่าหากได้
แชน้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่ วยให้ ระบบการหมุนเวียน
โลหิ ตดีขึ้น

วันที่ 3
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 – ศาลเจ้าโคมิ ตาเกะ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้ ง
ชิ นจุก ุ
(B/L/–)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฟู จยิ าม่า ฟู จซิ งั หรือ ที่เ รารู้จกั กันทัวไปในนามของ
่
ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้ อยู่
ระหว่าง จ.ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มคี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มชี ่อื เสียง
และเป็ นที่รจู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ป่ ุน ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่อ งเที่ยวต่ างชาติท่มี าเยือ นประเทศญี่ ป่ ุนในตลอดทุก

ฤดูกาล ซึง่ ในปี พ.ศ. 2556 ทีผ่ ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภเู ขาไฟฟูจ ิ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นาท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ขน้ึ ในกรณีท่ี
อากาศไม่เอื้ออานวย หรือ ทางขึน้ ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลทางขึน้ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน้ กรณีท่ี
ไม่สามารถขึน้ ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชาระค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดในลัก ษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อ ยแล้ว ) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัว ภูเ ขาและวิว
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ
เก็บไว้ต ามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือ กซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ รูปภูเขาไฟฟู จใิ นหลากหลาย
บรรยากาศได้อกี ด้วย

บนภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 นี้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ศาลเจ้าโคมิ ตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็ นที่
สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นทีส่ าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5
นี้ ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจทีม่ จี มูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่น่ี
ท่านเทนกุ ปกครองอยู่นัน่ เอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มสี มบัติของท่ า นเทนกุ หลงเหลือ อยู่ม ากมาย
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทม่ี นี ้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ พ่ี น้ื ในสวน ซึง่ ในสมัยก่อนมีผคู้ นนิยมมาทดลอง
ยกขวานนี้กนั มากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่าทาไมภูเขาไฟฟูจ ิ จึงเป็ นสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชา
และนิยมมาซือ้ เครือ่ งรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร่ ะลึก

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ นุ เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ป่ นุ ไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่
นาท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่เี คยเป็ นหมู่บา้ น
เกษตรกรรมบนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ ถูกพายุไต้ฝนุ่ พัดถล่มในปี 1966 จน
กระทัง้ ต่อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชน
ได้เข้าชมศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซือ้ สินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วย
บ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ทีไ่ ด้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึง่ แต่ละหลัง
ก็จะมีความเชีย่ วชาญในงานฝีมอื ดัง้ เดิมทีต่ ่างกัน เช่น เครื่องปั ้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลอง
ผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ ซบะด้วยตนเอง ส่วนของพิพธิ ภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ
(WATANABE HOUSE)ทีจ่ ดั แสดงเกีย่ วกับชีวติ ประจาวันของเกษตรกรทีเ่ คยใช้ชวี ติ อยูใ่ นแถบนี้ พิพธิ ภัณฑ์การ
กัดเซาะและการควบคุมตะกอน(EROSION AND SEDIMENT CONTROL MUSEUM) ทีอ่ ธิบายถึงสาเหตุของ
การเกิดดินถล่มทีท่ าลายหมู่บา้ น และเทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบตั บิ า้ นทีเ่ หลือจะเป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงาน
ศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดโิ อถ่ายภาพบุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะ
ซามูไร ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารตัง้ อยู่รอบๆหมู่บ้านอีกด้วย (**
รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

นาท่านสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจุก ุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิส ระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุ ณผู้หญิงด้วย กระเป๋ า
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชันส
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสาอางยี่ห้อดังของญี่ป่ ุนไม่ว่าจะเป็ น KOSE ,
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

คา่

อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง

ที่พกั ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เช้า

สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซี ไซด์ - ตลาดปลานาคามิ นาโตะ โอซากานะอิ จิบะ - เมืองเก่าซาวาระ - อิ ออน นาริ
ตะ มอลล์
(B/-/-)
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ เทีย่ วชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ท่ี
ตัง้ อยูบ่ น เนินเขาโคเชีย (KOCHIA HILL) ครอบคลุมพืน้ ที่ 35,000 ตารางเมตร “สวนดอกไม้ฮติ าชิ ซีไซด์” ท่าน
จะได้ชม “ทุ่งดอกโคเชีย” เป็ นไม้พุ่มชนิดหนึ่งทีม่ ตี น้ กาเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลีย่ นสีได้ 3
สี ตามช่วงเวลาช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็ นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลีย่ นเป็ นสีแดง ต่อมากลายเป็ น
สีเหลือง จนเข้าฤดูใบไม้รว่ งจะเปลีย่ นเป็ นสีน้าตาล เมื่อแห้งสามารถนามามัดรวมเป็ นไม้กวาดได้
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ทีพ่ ร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง ดอก
คอสมอสมีหลากสีผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย ..
(ความสวยงามของดอกไม้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพอากาศ)

เที่ยง

นาท่านสู่ ตลาดปลานาคามิ นาโตะ โอซากานะอิ จิบะ เป็ นตลาดปลาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองอิบารากิ จาหน่ าย
อาหารทะเลทีส่ ด อร่อย และทีส่ าคัญสุดถูกมากๆ ทีน่ ่ีถอื ว่าเป็ นตลาดปลาชัน้ นาของเขตคันโต โดยทุกปี จะมี
นักท่องเทีย่ วทัง้ ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเยีย่ มชม ถึงหนึ่งล้านคน ซึง่ ภายในตลาดจะมีรา้ นค้าจาหน่ าย
อาหารทะเลสด หรือแปรรูป รวมถึงร้านอาหารและซูชสิ ายพาน และร้านอาหารทีน่ ่าสนใจมากมาย
อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมืองทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ น ลิตเติล้ เอโดะ แห่งชิบะ
เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึง่ เคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วง
สมัยเอโดะ(1603-1867)ซึง่ เป็ นเขตพืน้ ทีท่ ย่ี งั คงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนทีต่ งั ้ เรียงราย
มาตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยสภาพยังคงเป็ นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ท่แี ล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น
อิสระให้ท่านสัมผัสเมืองเก่าดัง้ เดิมของญีป่ ่ นุ ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อิ อ อน นาริ ต ะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) เป็ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า ที่ นิ ย มในหมู่
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้ อยู่ใกล้กบั สนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ นั สมัย
สไตล์ญ่ปี ่ ุน มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายใน
บ้าน นอกจากนี้ยงั มีร้านเสื้อผ้าแฟชันมากมาย
่
เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games
arcade และซุ ป เปอร์ม าร์เ กตขนาดใหญ่ เป็ น ต้ น ซึ่ง บางร้า นไม่ ต้ อ งเสีย ภาษีส ิน ค้า ส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ย ว
ชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้เลือกมากมายจาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิ ดให้บริการ
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
คา่
อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ที่พกั ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

นาริ ตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

(B/-/-)

เช้า
09.15
14.30

บริ การอาหาร เซตเบนโตะ
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิ น AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ601 **ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

04-08 ตุลาคม 2565

29,999

6,000

05-09 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

06-10 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

07-11 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

08-12 ตุลาคม 2565

29,999

6,000

11-15 ตุลาคม 2565

33,999

6,000

12-16 ตุลาคม 2565

35,999

6,000

13-17 ตุลาคม 2565

33,999

6,000

14-18 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

15-19 ตุลาคม 2565

29,999

6,000

18-22 ตุลาคม 2565

29,999

6,000

19-23 ตุลาคม 2565

33,999

6,000

20-24 ตุลาคม 2565

35,999

6,000

21-25 ตุลาคม 2565

35,999

6,000

22-26 ตุลาคม 2565

33,999

6,000

25-29 ตุลาคม 2565

29,999

6,000

26-30 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

27-31 ตุลาคม 2565

30,999

6,000

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 65

30,999

6,000

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 65

29,999

6,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิ น) ราคาท่ านละ 18,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บน
เครื่องบิ น)
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
การเข้ า ประเทศญี่ ปุ่ นแนะน าให้ มี ก ารท าประกัน การเดิ น ทาง โดยรายการนี้ ไ ม่ ร วมประกัน การเดิ น ทางที่
ครอบคลุมประกันสุขภาพที่ มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 ท่านสามารถติ ดต่อเพื่อชื้อประกันได้ในราคาเริ่ มต้ น 225 บาท
(แผน EASY VISA) ประกันคุ้มครองการเสี ยชี วิต สูญเสี ยอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิ งเนื่ องจาก
อุบตั ิ เหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริ งสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอื่ นๆ
(เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรมธรรม์)
ข้อสาคัญ
อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงให้ เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP เต็ม

-

-

ทางบริ ษทั อาจจะต้ องปรับไปนอนห้ องพักสาหรับ 1 ท่ าน 1 ห้องและสาหรับ 2 ท่ าน 1 ห้ อง โดยท่ านจะต้ อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิ น หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ รถ
บัสนาเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ป ส่ ว นตัว กรุ๊ป เหมาที่ ส ถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู ธุร กิ จ ขายตรง
เครื่ อ งส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรื อ คณะที่ ต้ อ งการให้ เ พิ่ ม สถานที่ ข อดูง าน กรุณ าติ ด ต่ อ แจ้ ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ ใหม่ทุกครัง้

-

-

-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริ ษทั จะคืนเงิ นให้ท่านละ 1,500 บาท)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยืน่ เองเท่านัน้
- ค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่อ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด

- ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ ามันเพิม่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บลูกค้า
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
- ประกันการเดิ นทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่ มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีม่ ผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ น
แบบฟอร์มทีท่ างญี่ป่ นุ กาหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจ
และใบรับรองแพทย์ใ ช้ใ นการยืนยัน เพื่อ ทาการย้ายวันเดินทาง หรือ เก็บเครดิต การเดินทาง อาจมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV

เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิ ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเ ศษจ านวนจ ากัด ยกเว้ น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
**กรุณาส่ งสาเนาพาสสปอร์ตและข้ อมูลที่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการยื่ นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวี ซ่า
ทันที หลังจากการชาระเงิ น หนังสื อเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสาหรับติ ดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษทั **
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

- กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็ นต้น
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร

- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติ ดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนิ นการต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่ี
จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้ กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้
แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

