บินด้วยสายการบิ นการบิ นไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK)
TG642
BKK (สุวรรณภูมิ) – NRT (นาริตะ)
23.45 – 07.40+1
TG677
NRT (นาริ ตะ) – BKK (สุวรรณภูมิ)
17.25 – 21.55
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(–/–/–)
21.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4
เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
**กรุณ าเผื่ อ เวลาในการเดิ นทางมายัง สนามบิ นอย่ างน้ อ ย 3 ชัว่ โมง เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เวลาในการ
เช็คอิ น**
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ป่ ุนไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
23.45 ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ น าริ ต ะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น สายการบิ น THAI
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG642
DAY 2 นาริ ตะ – วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ – นาริ ตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านนํ้าใส โอชิ โนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรี
เมี่ยม เอาท์เล็ท
(–/L/D)
07.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่ กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
นําทุกท่านสู่ วัดนาริ ตะซัน ชิ นโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาทีต่ งั ้ อยู่
ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะทีว่ ดั แห่งนี้มรี ูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ทีม่ ชี ่อื เรียกขานกันมาตัง้ แต่สมัยโบราณ
ว่า "นาริตะฟุ โด" ประดิษฐานเป็ นองค์พระประธาน ถือเป็ นหนึ่งในศาสนสถานสําคัญที่เป็ นศูนย์กลางความ
ศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

เที่ยง

จากนัน้ อิสระเดินเล่น นาริ ตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้อปปิ้ งสวยงามที่นําไปสู่วดั นาริตะซังชินโชจิ ถนนเส้นนี้
เหมาะสําหรับเดินเล่นและซือ้ ของทานเล่นและของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองก่อนเข้าชมวัด หรือทานอาหารในร้านจํานวน
มากทีข่ ายปลาไหลสดๆ ย่างบาร์บคี วิ แสนอร่อย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่
นําท่านออกเดินทางต่ไปยัง หมู่บ้านนํ้าใส โอชิ โนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณ
ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ ของหมู่บ้านสไตล์ญ่ีป่ ุนโบราณ มีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟฟูจิสูง
ตระหง่าน และสายนํ้าบริสุทธิที์ เ่ กิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจลิ ะลายและไหลลงมารวมกัน

นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์
เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยงิ่ ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งอย่างจุใจ 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

คํา่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ขาปูทานได้ไม่อนั ้
ที่พกั DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปนมี
ุ่ ความเชื่อว่าหากได้
แชนํ้าแร่ออนเซ็น ธรรมชาติ นี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิ ตดีขึ้น

DAY 3 ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 – ศาลเจ้าโคมิ ตาเกะ – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้ ง
ชิ บูย่า – SHIBUYA SKY
(B/L/D)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ที่เรารู้จกั กันทัวไปในนามของ
่
ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตัง้ อยู่
ระหว่าง จ.ชิซโึ อกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียง
และเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามทีธ่ รรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่งของประเทศญี่ป่ ุน ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี าเยือนประเทศญี่ป่ ุนในตลอดทุก
ฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย นําท่านเดินทางขึน้ สู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ ขน้ึ ใน
กรณีทอ่ี ากาศไม่เอือ้ อํานวย หรือ ทางขึน้ ปิ ด โดยเจ้าหน้าที่ ทีด่ ูแลทางขึน้ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและตัดสินใจเท่านัน้
กรณีทไ่ี ม่สามารถขึน้ ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการชดเชยเงิ
์
นคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษทั ได้ชําระ
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุกท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็นสบาย อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจเก็บไว้ต ามอัธ ยาศัย ท่ านสามารถเลือ กซื้อ สินค้าของที่ร ะลึก ซึ่ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ รู ปภู เ ขาไฟฟู จิใ น
หลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย

บนภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 5 นี้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชนิ โต เป็ นที่
สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทัง้ ยังเป็ นทีส่ าํ หรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจซิ งั ชัน้ 5
นี้ ถูกเรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปี ศาจทีม่ จี มูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าทีน่ ่ี
ท่ านเทนกุ ปกครองอยู่นัน่ เอง และ ยัง ว่ ากันว่ า ศาลเจ้าแห่ ง นี้ มีส มบัติของท่ านเทนกุ หลงเหลืออยู่มากมาย
อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ ท่ีมนี ้ํ าหนักกว่ า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ท่ีพ้นื ในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้ค นนิ ย มมา
ทดลองยกขวานนี้ก ันมากมาย เป็ นต้น จึงเป็ นที่มาว่ าทําไมภูเ ขาไฟฟู จิ จึงเป็ นสถานที่ศ ักดิ ์สิทธิท์ ่ีผู้ค นต่ าง
เคารพบูชาและนิยมมาซือ้ เครื่องรางของขลังกลับไปเป็ นฝากของเป็ นทีร่ ะลึก

เที่ยง

นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าํ ลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่
เกิดขึน้ ในประเทศญี่ป่ ุน เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการ การวางแผนป้ องกันต่อภัยธรรมชาติทป่ี ระเทศญี่ป่ นุ ไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้น้ี ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่
นําท่านเดินทางชม หมู่บ้านอิ ยาชิ โน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีท่ เ่ี คยเป็ นหมู่บา้ น
เกษตรกรรมบนชายฝั ง่ ทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ ถูกพายุไต้ฝ่ นุ พัดถล่มในปี 1966 จน
กระทัง้ ต่อมาอีก 40 ปี ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ให้เป็ นแบบดัง้ เดิม และเปิ ดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชน
ได้เข้าชมศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซือ้ สินค้าหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมภายในหมู่บา้ น ประกอบด้วย
บ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รบั การดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพธิ ภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละ
หลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มอื ดัง้ เดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั ้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วม
ทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ ซบะด้วยตนเอง (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**)

นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ บูย่า ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านแฟชัน่ มีแหล่งช้อปปิ้ ง
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทัง้ ช็อปของแบรนด์ดงั อยู่มากมาย นอกจากนัน้ แล้วก็ยงั มีรา้ นอาหารและ
แหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผคู้ นทัง้ ชาวญีป่ ่ นุ และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทัง้ วัน
พาท่านไป SHIBUYA SKY ทึ่ตึกเปิ ดใหม่ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ซึ่งถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ค ใหม่
ของโตเกียวเลยก็ว่ าได้ พึ่ง เปิ ด ให้บริก ารเมื่อ วันที่ 1 พฤษจิก ายน 2562 ที่ผ่ านมา จะพบกับพื้น ที่โ ล่ ง อัน
กว้างขวาง ชมวิวเมืองโตเกียวสุดตระการตาได้แบบ 360 องศา ทีน่ ่ีจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างชัดเจนหาก
อากาศดี และหมอกไม่ลง (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 2,000 เยน)

คํา่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปนุ่
ที่พกั TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
DAY 4 นิ กโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – นํ้าตกเคกอน – สะพานแดงชิ นเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ย่านชิ นจุกุ (B/L/–)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นิ กโก้ (NIKKO) เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทีส่ วยงามโดยเฉพาะช่วง
ใบไม้เปลีย่ นสี ทีม่ คี วามสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆทีไ่ ด้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากUNESCO
และยังคงวัฒนธรรมในแบบดังเดิ
่ ม เดินทางผ่าน ถนนสายอิ โระฮะซะกะ (IROHAZAKA) เป็ นถนนเลนคู่ท่ใี ห้
เดินรถทางเดียวทัง้ ขาขึน้ และขาลง เส้นทางวิง่ เป็ นทางคดเคีย้ วไปมาเชื่อมระหว่างตัวเมืองนิกโก และทะเลสาบ
ชูเซ็นจิ (LAKE CHUZENJI) นับรวมตลอดสายแล้วมีทางโค้งทัง้ หมดมากถึง 48 โค้ง เป็ นเส้นทางขับรถเทีย่ วที่
มีทศั นีภาพสวยงามน่ าประทับใจเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นที่รู้จกั ในฐานะจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีท่งี ดงามแห่ง
หนึ่งในนิกโก้อกี ด้วย ถนนสายนี้ไต่ระดับขึน้ ไปสูงถึงกว่า 500 เมตร ระหว่างทางเชิญ ท่านเพลินตาและดื่มดํ่ากับ
ธรรมชาติอนั งดงามสลับกับวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ในแบบฉบับของชาวบ้าน
นําท่านเดินทางชมวิว ทะเลสาบชูเซ็นจิ (LAKE CHUZENJI) ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไท ทําให้
ลาวาไหลมาปิ ดทางเข้าออกของนํ้ าจากแม่น้ํ าไดวะ ทําให้เกิดเป็ นทะเลสาบขึ้น ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามของทะเลสาบ แมกไม้สเี ขียวตัดกับฟ้ าสีครามและพืน้ นํ้าสีฟ้าทีจ่ ะทําให้ท่านประทับใจไม่รลู้ มื

เดินทางไปชมความงามของ นํ้ าตกเคกอน (KEGON WATERFALL) นํ้ าตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศ
ญีป่ ่ ุนมีความสูงเกือบ 100 เมตร เป็ นหนึ่งในสามของนํ้าตกทีส่ วยงามทีส่ ุดของญี่ป่ ุน ผ่าน จุดชมวิ ว (ค่าทัวร์ไม่
รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) ทีท่ ่านสามารถดื่มดํ่ากับภาพของนํ้าตกแห่งนี้ได้อย่างงดงามมาก พร้อมสัมผัส
กับสายนํ้าทีเ่ ย็นชื่นฉํ่า อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมเก็บภาพความงามทีป่ ระทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชม
และซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเขตนี้ได้ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลา

เที่ยง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU
บุฟเฟต์ปิ้งย่าง มีเนื้ อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ น หมู เนื้ อวัว ไก่ ไม่อนั ้ เลือกทานได้ตามใจชอบ มี
เมนูอื่นๆเช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย
ผ่านชม สะพานแดงชิ นเคียว (SHINKYO BRIDGE) คือสะพานศักดิ ์สิทธิ ์ เป็ นเหมือนกับประตูท่ีจะพาเข้าสู่
ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้ สะพานชินเคียวนัน้ สร้างในปี 1636 และเป็ นหนึ่งใน 3 สะพานทีส่ วยทีส่ ุดของญีป่ ่ นุ ความ
สวยงามของสะพานชิน เคีย วนั น้ จะสวยที่สุ ด ในยามใบไม้เ ปลี่ย นสี ประมาณปลายเดือ นตุ ล าคมต้น เดือ น
พฤศจิกายนเมื่อใบไม้ต่างๆ เปลีย่ นเป็ นสีแดง สีสม้ สีเหลือง สลับกันไปแต่งแต้มให้สะพานแห่งนี้งดงามราวกับ
ภาพวาด นอกจากนี้สะพานชินเคียวยังได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เ ป็ นมรดกโลกอีก (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชม
ประมาณ 300 เยน)

เดินทางสู่บริเ วณโซนมรดกโลก อิส ระให้ท่านเดิน ทางชมและถ่ า ยรู ปตามอัธ ยาศัย ศาลเจ้ านิ กโกโทโชกู
(NIKKO TOSHO-GU SHRINE) เป็ นศาลเจ้าเก่ าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลก เป็ นศาลเจ้าประจําตระกูลโทกุงาวะทีโ่ ด่งดังในอดีต และยังเป็ น สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โช
กุนผูพ้ ลิกผันชะตาชีวติ ของชาวญีป่ ่ ุน เอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ทส่ี ถาปั ตยกรรมระดับสมบัตขิ องชาติซ่งึ ใช้
เทคนิคด้านฮวงจุย้ ประกอบการก่อสร้าง จนได้ช่อื ว่าเป็ นจุดเสริมดวงชะตาเรื่องโชคลาภ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่ง
นี้กค็ อื ประตูโยเมมง (YOMEI-MON GATE) แสนสวยทีเ่ พิง่ เสร็จสิน้ การบูรณะปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ไปในปี น้ี รูป
แกะสลัก หลากสีส ัน บนบานประตู นั น้ สวยงามน่ า ชมเป็ น อย่ า งมาก มีร ะเบีย งโทไซไคโร (TOZAI-KAIRO
CORRIDOR) ทางฝั ง่ ซ้ายและขวาของประตู ซึ่งประดับด้วยรูปแกะสลักนกและดอกไม้มากมาย และยังจะได้
เห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ (MIZARU) (THE THREE WISE MONKEYS) ทีส่ ่อื ถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่
ฟั ง และรูปแมวนอนหลับเนะมุรเิ นะโกะ (NEMURI-NEKO) (SLEEPING CAT) อีกด้วย ท่านสามารถเข้าชม
ภายในศาลเจ้าโทโชกุได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 1,300 เยน)

นํ าท่านสู่ ย่านช้ อปปิ้ งชิ นจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมายและ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ า
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชันสํ
่ าหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ป่ ุนไม่ว่าจะเป็ น KOSE ,
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั
คํา่
อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
ที่พกั TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
DAY 5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - นาริ ตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/–/–)
เช้า
บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE) วัดที่ได้ช่อื ว่าเป็ นวัดที่มคี วาม
ศักดิ ์สิทธิ ์ และได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิ
มทองคําทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูค้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอดทัง้ ปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงั ้ ของโคมไฟยักษ์ท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน

ห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเข้าสูต่ วั วิหารที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ (NAKAMISE ROAD) ซึ่งเป็ นทีต่ งั ้ ของร้านค้า ขาย
ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้
เลือกซือ้ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็ น ตลาดปลาและตลาดขายส่งทีท่ ใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขาย
อาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตัง้ อยู่ในเขตซึกจิ ิ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ ่ ุน แม้ตลาดปลาซึกจิ จิ ะเป็ นตลาด
ขายส่งอาหารที่สําคัญที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถอื เป็ นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็ น
อย่างมากสําหรับนักท่องเที่ยว ทัง้ การเปิ ดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจํากัดผูเ้ ข้าชม รวมไป
ถึงมีรา้ นรวงมากมายทีร่ อให้นักท่องเทีย่ วได้มาลิม้ ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมาย
ทีส่ ามารถซือ้ ไปเป็ นของฝากได้อกี ด้วย

เที่ยง อิ สระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE) เป็ นศาลเจ้าทีค่ นญี่ป่ ุนนิยมมาขอพรมากทีส่ ุดในช่วงวันปี ใหม่
ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโช
เก็ง ตัง้ อยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ป่ ุน ใกล้กบั สถานีฮาราจูกุ (HARAJUKU STATION) และอยู่ตดิ
กับสวนโยโยกิ (YOYOGI PARK) ความพิเศษของศาลเจ้าเมจิ คือพื้นที่โดยรอบที่มขี นาดใหญ่ถึง 700,000

ตารางเมตร ประกอบไปด้วยพรรณไม้กว่า 365 ชนิด และมีจาํ นวนต้นไม้ทงั ้ หมดกว่าหนึ่งแสนต้น ให้บรรยากาศ
ร่มรื่นและสงบแม้ว่าจะตัง้ อยู่ในย่านธุรกิจของกรุงโตเกีย จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น ป่ าในเมือง จากความ
ศักดิ ์สิทธิแ์ ละบรรยากาศทัง้ หลายที่เต็มไปกลิ่นอายมนตร์ขลังจึงทําให้ ศาลเจ้าเมจิ มีช่ือเสียงในการจัดงาน
แต่งงานแบบชินโตดัง้ เดิมมากๆ เรียกได้ว่าถ้ามาแล้วโชคดีอาจจะได้เห็นพิธกี ารหรือบ่าวสาวทีแ่ ต่งชุดแต่งงาน
สไตล์ญป่ี ่ ุนแท้ๆก็เป็ นได้ (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนและพิ พิธภัณฑ์)

17.25
21.55

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ TG677 **ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

09-13 พฤศจิ กายน 65

48,999

6,500

12-16 พฤศจิ กายน 65

48,999

6,500

04-08 ธันวาคม 65

48,999

6,500

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 20,000 บาท
ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)

**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสําคัญ
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 ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 20 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณี พกั 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านั น้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่ก ับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณี ที่ห้อง TRP
เต็ม ทางบริ ษัทอาจจะต้ องปรับไปนอนห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน 1 ห้องและสําหรับ 2 ท่ าน 1 ห้ อง โดยท่าน
จะต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยว
อัตรานี้ เฉพาะนั กท่ องเที่ ยวที่ ถือหนั งสื อเดิ นทางไทยเท่ านั น้ กรณี ถือหนั งสื อเดิ นทางต่ างประเทศ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 บาท)
เนื่ องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิ น หรือช่วงเทศกาลต่ างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
รถบัสนําเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 10 ชัวโมง
่
โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ด้านหน้ า
เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ายที่ จะ
เกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
กรณี ต้อ งการตัด กรุ๊ปส่ วนตัว กรุ๊ปเหมาที่ ส ถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนั กเรี ย น นั กศึ กษา ครู ธุรกิ จขายตรง
เครื่ อ งสํา อาง 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 าที่เพื่อทําราคาให้ใหม่ทุกครัง้

-

-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ํ 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 ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (2 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนําเทีย่ วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว

-

-

หัวหน้าทัวร์นําเทีย่ 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 าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รูจ้ กั กัน
มาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย
รวมประกันการเดิ นทางที่ ครอบคลุมประกันสุขภาพที่ มีวงเงิ นรักษาโควิ ด-19 (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรรม
ธรรม์)
ค่าวีซ่า (ในกรณี ที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษทั จะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเองเท่านัน้
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ เติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน้ํามันเพิม่ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บลูกค้า
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม

- กรณี ที่ไม่มีวคั ซี น ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ ผี ลเป็ นลบ ต้องตรวจก่อน
เดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่
และเป็ นแบบฟอร์มที่ทางญี่ป่ ุนกําหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทางบริษทั กรณี
เป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV
เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ ที่ 1 ท่านละ 20,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รียด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเ ศษจํานวนจํากัด ยกเว้ น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน้
**กรุณาส่งสําเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่ จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า
ทันทีหลังจากการชําระเงิ น หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้ าว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ่ กว่า 2 หน้ า โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั **
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิก ก่ อ นการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ าทัว ร์โ ดยหัก ค่ าใช้จ่ายที่เ กิด ขึ้นจริง *ในกรณี ท่ีว นั เดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
ก
ค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน เป็ นต้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าบริการยื่นวีซ่าและ
จัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั ๋วเครื่องบิน เป็ นต้น

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ท่ชี ําระแล้วทัง้ หมด กรณีย่นื วีซ่าไม่ผ่าน
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า
โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่าน
จําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือ่ เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 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 ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการ
ดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่ ่านต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี
ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

