GROUP & GO JAPAN

TOKYO – FUJI – KAWAGOE
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

42,900.-

กําหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ เมษายน –ธันวาคม 2563

บาท/ท่าน

ออกเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป
อาหาร
B L D

วัน

โปรแกรม

1

สนามบินนาริ ตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ (30 นาที) – หุบเขาโอ
วาคุดานิ – โกเทมบะ พรี เมี่ยมเอาท์เลต – แช่ออนเซ็น (Narita Intl’ Airport – Hakone
– Lake Ashi – Owakudani – Kotemba Premium Outlet – Onsen)



2

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก – ปิ้ งย่างบนหินภูเขาไฟ – ไซตามะ – เมือง
โบราณคาวาโกเอะ – กรุ งโตเกียว (Fuji 5th – Oshi no Hakkai – Saitama – Kawagoe)

  

3

วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – ย่านอุเอโนะ – ถนนอะเมโยโกะ –
ย่านชินจูกุ (ไม่มีรถบริ การ ไกด์นาํ เที่ยวโดยรถไฟ) (Asakusa Temple – Nakamise –
Ueno – Ameyoko Market – Shinjuku) No Car Service Tour guide by train)

 



4

วัดนาริ ตะ – ถนนโอโมเตะซังโดะ – สนามบินนาริ ตะ – กรุ งเทพฯ (Narita san
Temple – Omotesando – Narita Intl’ Airport)

 



 

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
FUJISAN STATION HOTEL
หรื อเทียบเท่า

HOTEL KEIHAN ASAKUSA
หรื อเทียบเท่า

-

วันแรก
...... น.
...... น.

บ่ าย

สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรื อทะเลสาบอาชิ (30 นาที) – หุบเขาโอวาคุดานิ –
โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอาท์ เลต – แช่ ออนเซ็น
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน..... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสดจําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ที่ผมู ้ าเยือนสามารถชื่น
ชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี สนั ที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการ ล่ องเรื อโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ
ภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนบนพื้นผิวของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้ เวลาล่ อง 30 นาที) อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขา
ไฟฟูจิ ทําให้ปิดทางออกของนํ้าในทะเลสาบ นอกจากนี้ ทะเลสาบแห่ งนี้ ยงั เป็ นตํานานของวัดฮาโกเน่ ซึ่ งปั จจุบนั
จมอยู่ภายใต้ทอ้ งทะเลสาบ คงเหลือให้เห็นเพียงเสาประตูวดั เท่านั้น เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริ เวณดาดฟ้ าเรื อ
เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อนํ้าแร่ กาํ มะถันซึ่ งมีควันพวยพุ่งอยูต่ ลอดเวลา มีอุณหภูมิสูงซึ่ งสามารถ
ต้มไข่ให้สุกได้และไข่ที่ได้จะมีสีเป็นสี ดาํ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาํ หนึ่ งฟองจะสามารถทําให้
อายุยนื ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ภายในบริ เวณมีร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่อมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
อาทิ สบู่ดาํ ,แชมพูดาํ , โฟมล้างหน้าดํา ซึ่ งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยบํารุ งผิวพรรณและ
เส้นผมให้มีสุขภาพดี

นําท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ย ม เอาท์ เล็ต ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังของญี่ปุ่น และแบรนด์เนมชั้นนํา
ระดับโลกมาไว้ดว้ ยกันที่นี่ ซึ่ งมีร้านค้าแบรนด์เนมมากว่า 200 ร้านไม่วา่ จะเป็น Gucci, Anna Sui, Armani, Coach,
Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ เป็ นสถานที่ที่ให้คุณช้อปปิ้ ง
ได้อย่างไม่รู้เบื่อและเต็มอิ่มไปกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามของบริ เวณรอบๆ เอาท์เล็ตและนอกจากนี้ ที่นี่ยงั มีร้านอาหาร
และร้านกาแฟอยูห่ ลากหลายร้านให้ท่านได้ลิ้มลอง
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FUJISAN STATION HOTEL หรื อเทียบเท่ า
หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ าํ แร่ ธรรมชาติ” หรื อ “ออนเซ็น” (Onsen) ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่
ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยในเรื่ องการรักษาสุ ขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตและช่วยให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่
วันที่สอง

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เซ็ตปิ้ งย่ างบนหินภูเขาไฟ – ไซตามะ – เมืองโบราณคาวาโกเอะ – โตเกียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดในโลก
แห่ งหนึ่ ง มีความสู งประมาณ 3,776 เมตร นําท่ านขึน้ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์และกลิ่นอายอย่ างใกล้ ชิดที่ช้ัน 5 บนระดับ
ความสู งที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟตามอัธยาศัย

นําท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูใ่ กล้ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณทะเลสาบยามานากา
โกะ ซึ่ งในปี 2013 ภูเขาไฟฟู จิได้รับเลื อกให้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่ วน
หนึ่ งของภูเขาไฟฟูจิดว้ ย และเพราะในบริ เวณนี้ มีบ่อนํ้า
ใสๆ รวมกัน กว่ า 8 บ่ อ ทํา ให้ ค นไทยเราเรี ยกที่ นี่ ว่ า
"หมู่บา้ นนํ้าใส" นั่นเอง นอกจากนี้ ยงั มี ร้านอาหาร ร้ าน
จําหน่ ายของที่ ระลึ ก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มื อ และ
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง
และแครกเกอร์ขา้ วคัว่ (osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่ งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ เซ็ตปิ้ งย่ างบนหินภูเขาไฟ

บ่ าย

นําท่านเดิ นทางสู่ จังหวัด ไซตามะ ชมเมืองเก่ า ซื้ อขนมโบราณ และตามกลิ่ นมันหวานอันแสนหอมหวนกันที่
เมื องโบราณคาวาโกเอะ เมื องสุ ดน่ ารักฉายา “ลิต เติ้ลเอโดะ” เดิ นเล่นชมบรรยากาศย้อนยุคย่าน Kurazukuri ที่ มี
โกดังเก่าแก่ซ่ ึงถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยเอโดะเรี ยงรายกันยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรสมัยก่อนจะเป็ นสถานที่
เก็ บ กัก เสบี ย งอาหารเพื่ อ ส่ ง ไปให้ เมื อ งเอโดะ (โตเกี ย วในปั จ จุ บัน ) แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน ได้ถู ก เปลี่ ย นเป็ นร้ า นค้า
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสี ยงของเมืองคาวาโกเอะ แนะนําร้านขนมที่ทาํ จาก
มันหวานสี เหลืองและสี ม่วงอันเป็ นผลิตภัณฑ์ข้ ึนชื่อประหนึ่ง OTOP ของเมืองนี้ สิ่ งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Toki no
kane หอระฆังคู่บา้ นคู่เมืองของย่านนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นสมัยเอโดะ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ตีบอก
เวลาในสมัยอดีต และในช่วงปี ค.ศ 1893 หอระฆังนี้ถูกไฟไหม้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชมกันในปัจจุบนั

วันที่สาม
เช้ า

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกีย ว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางความเจริ ญ การเงิน เศรษฐกิจ
การคมนาคม และแสงสี ความบันเทิงทุกรู ปแบบ
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรื อเทียบเท่ า
วัดอาซากุสะ–ถนนนากามิเสะ–ย่ านอุเอโนะ –ถนนอะเมโยโกะ – ย่ านชินจูกุ (ไม่ มีรถบริการ ไกด์ นําเทีย่ วโดยรถไฟ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ไกด์ นําท่ านท่ องเที่ยวในกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่ มีรถบริการ)
นําท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็ นทอง
สัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก สู ง 4.5 เมตร เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่ องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่ งนี้ หรื อจะเลือกเดิน
ที่ “ถนนนาคามิเสะ” ชมและซื้ อสิ นค้าของฝากของที่ระลึก สิ นค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของ
เครื่ องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋ า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อยสไตล์

ญี่ปุ่นตามอัธยาศัยนอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรู ปโดยมี “โตเกียวสกายทรี” เป็ นฉากหลังได้จากภายในวัดนี้ดว้ ย

นําท่านสู่ ย่ านอุเอโนะ แหล่ง ท่อ งเที่ ย วทรงเสน่ ห์ที่ ส ามารถสัม ผัส กับ ธรรมชาติ อ ย่า งสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็ นแล่งชมวากุระชื่ อดังในช่ วงฤดุ ใบไม้ผลิ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่ นอาย
แห่ งวัฒนธรรมอย่างพิพิธภัณ ฑ์ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ส ถานอี กด้วย ที่ นี่ มีท้ งั ถนนร้ านค้าสุ ดคึกคักและแหล่ง
สัม ผัส ศิ ล ปะการแสดงดั้ง เดิ ม ของญี ่ ป่ ุ น ทํา ให้ที่ นี่ ก ลายเป็ นแหล่ง ท่อ งเที ่ ย วสุ ด ครึ ก ครื้ น ที ่ ไ ม่ว ่า ใครก็
สามารถเพลิ ดเพลิ นได้ไม่มีเบื่ อ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ถนนอะเมโยโกะ เป็ นแหล่งชอปปิ้ งในย่าน
Ueno ที่ละลายทรัพย์นกั ท่องเที่ยวได้ดี ลักษณะร้านในตลาด Ameyoko จะเป็ นตึกแถวสองข้างทางเดิน ขนานคู่ไป
กับ รางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร มี ของขายมากมาย มี ท้ ังร้ านขายอาหารสด
อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ าแฟชัน่ ร้านขายเครื่ องสําอาง ของใช้ ร้านอาหาร ขนม และร้านค้าอีก
สารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรี ยกว่าเป็ นแหล่งรวมของถูกที่ตอ้ งมาแวะช้อปปิ้ งกันที่นี่

วันที่สี่
เช้ า

ช้อปปิ้ ง ย่ านชิ นจูกุ ย่านความเจริ ญอันดับหนึ่ งของโตเกี ยว ศูนย์รวมร้ านค้าหลากสไตล์อย่างเช่ น ร้ าน 100 เยน
อิสระให้ท่านเพลิดเพลิ นกับการจับจ่ายเลื อกซื้ อสิ นค้าถูกใจ อาทิ นาฬิ กาแบรนด์เนมดัง อุปกรณ์ อีเลคทรอนิ ค
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล หรื อ สิ นค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ า รองเท้าเครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังของ
ญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็ นต้น
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรื อเทียบเท่ า
วัดนาริตะ – ย่ านโอโมเตะซังโดะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็ นวัดขนาดใหญ่ประจําเมืองนาริ ตะ จังหวัดชิบะ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายใน
วัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่กว้างขวาง เช่น วิหารกลาง เป็ นสถานที่ ประดิ ษฐานองค์ฟุโ ดเมี ย วโอ
และสี่ เทพผูย้ ิ่ง ใหญ่ สองฝั่ ง ซ้า ยขวาประดับ ด้ว ยภาพมัน ดาลาแห่ ง เฮเซ และเป็ นสถานที่ ป ระกอบพิธี สํา คัญ

และเจดีย์ สามชั้ น (สมบัติ ท างวัฒ นธรรมที่ สํา คัญ ของชาติ ) สร้ า งเสร็ จ ในปี 1712 สู ง 25 เมตร นอกจากนั้น
ถนนทางเข้าวัดยังเรี ยงรายไปด้วยอาคารและร้านค้าเก่าแก่ เรี ยกว่า โอโมเตะซั งโดะ มีร้านที่แนะนําให้ท่านได้ลอง
แวะลองชิม อาทิ ร้ า นฮายาชิ ด ะ โนะ โอเซ็ ม เบ้ ร้ า นเซ็ ม เบ้เ ก่ า แก่ ข องถนนซัน โดแห่ ง นี้ เปิ ดมาตั้ง แต่ปี 1912
เซ็ ม เบ้ที่ นี่ ทาํ ด้ว ยมื อ ล้ว นๆ มี ใ ห้เลื อ กซื้ อ ไปเป็ นของฝากกว่า 30 รสชาด ร้ า นข้า วหน้า ปลาไหลคาวะโทโยะ
ร้ านเก่ าแก่ ที่เปิ ดมาตั้ง แต่ปี 1910 และมี ร้ า นขายของฝากสไตล์ญี่ปุ่ น เสื้ อยืด ลายญี่ ปุ่ น ชุ ด ยูคาตะ กระเป๋ า ถุง
เท้า ตะเกี ยบ ไปจนถึ งของประดับตกแต่งอย่างกระดิ่ งลม ตุ๊กตาแมวกวัก ตุ๊กตาญี่ ปุ่น และอี กมากมาย

...... น.
...... น.

เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ **********************

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน
เดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

กําหนดการเดินทาง

คณะ 4 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 5 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

ช่ วงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563

42,900.-

38,900.-

7,500.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
**กรณีวนั ที่ 3 เปลีย่ นจากเดินทางโดยรถไฟเป็ นเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว เพิม่ อีกท่ านละ 3,000 บาทต่ อท่ าน
อัตรานีร้ วม
 ค่ าบริ ก าร Private Tour ค่ ารถยนต์ส่ ว นตัว (Toyota Alphard) พร้ อ มคนขับ พู ด ไทย (Driver Guide) นําเที่ ย วตามระบุ ใน
รายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ าํ มัน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณี ตอ้ งยืน่ วีซ่า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)

ข้ อควรทราบ :
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้วทาง
บริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
 บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดไทย (Driver Guide)
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของ
ท่านและทีมฯ

 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง
 อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาํ หนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อ
เสนอราคาอีกครั้ง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสํารอง
 กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิ นชําระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือทั้งหมดชําระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาํ ระเงินมัดจําในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา

 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทําการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสํารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทํารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90
วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จํานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจอง
ทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชําระ
ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่
คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

