GROUP & GO JAPAN

TOKYO – FUJI PARAGLIDING
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

52,900.บาท/ท่าน

วัน
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กําหนดเดินทาง : เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ ท้องถิ่นให้ บริการ ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน
โปรแกรม

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
BANGKOK – NARITA AIRPORT – GREAT BUDDHA of KAMAKURA –
MOUNT FUJI (5th FLOOR)
สั มผัสประสบการณ์ นั่งพาราไกลด์ ดงิ้ ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสู ง –
พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านอิย าชิโนะ ซาโตะ – ใส่ ชุดกิโมโนถ่ ายภาพกับวิวฟูจิ – โตเกียว
PARAGLIDING EXPERIENCE – IYASHINO SATO VILLAGE MUSEUM –
KIMONO EXPERIENCE - TOKYO
เมืองโบราณคาวาโกเอะ – โตเกีย ว – ย่ านโอไดบะ – ห้ างไดเวอร์ ซิตโี้ ตเกียว
ย่านชินจูกุ – บุฟ เฟ่ ต์ ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ย ม Rokkasen
KAWAGOE ANCIENT TOWN – TOKYO – ODAIBA – DIVERCITY
TOKYO PLAZA – SHINJUKU – YAKINIKU DINNER @ ROKKASEN
ย่ านอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
UENO–AMEYOKO SHOPPING STREE –NARITA AIRPORT-BANGKOK

อาหาร

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า
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FUJISAN STATION
HOTEL หรื อเทียบเท่า







HOTEL KEIHAN
ASAKUSA หรื อเทียบเท่า







HOTEL KEIHAN
ASAKUSA หรื อเทียบเท่า
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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคุระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

…… น.
…… น.
…… น.

คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินตามที่ท่านเลือก
ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยสายการบินและเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เจ้ าหน้ าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD นําท่านสู่ เมืองคามาคุระ
เชิ ญ ท่ า นขอพร หลวงพ่ อโตคามาคุ ร ะ หรื อ ที่ ไ ด้รั บ การขนานนามว่า “Great Buddha of Kamakura” เป็ น
พระพุทธรู ปที่ สําคัญที่ สุดในเมื องคามาคุระ ประดิ ษฐานอยู่บนลานกลางแจ้งในวัดโคโตะกุอิน (Kotokuin
Temple) พระพุทธรู ปไดบุตซึ มีความสู งถึง 13.35 เมตร นํ้าหนัก 95 ตัน เป็ นพระพุทธรู ปที่ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ในญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แนะนําเมนู อุด้ง ของขึน้ ชื่ อของคามาคุระ
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยังเป็ นภูเขาไฟที่มีลกั ษณะที่งดงามที่สุดใน
โลกแห่ งหนึ่ ง มีความสู งประมาณ 3,776 เมตร นําท่ านขึ้นสั ม ผัสมนต์ เสน่ ห์และกลิ่นอายอย่ างใกล้ ชิดที่ช้ั น 5
บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขา
ไฟฟูจิตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FUJISAN STATION HOTEL หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สอง
เช้ า

บ่ าย

สั มผัสประสบการณ์ นั่งพาราไกลด์ ดงิ้ ชมภูเขาไฟฟูจิจากมุมสู ง – พิพธิ ภัณฑ์ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ –
ใส่ ชุดกิโมโนถ่ ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านที่ลอ็ บบีโ้ รงแรม นําท่ านเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
นําท่านเดิ นทางสู่ ที่ราบสู งอะซะกิริ บนเชิ ง เขาฟูจิ ฝั่ ง ตะวัน ตก เป็ นสถานที่ จ ัด กิ จ กรรมกลางแจ้ง ต่ า งๆ
มากมายรวมถึ ง สถานที่ ต้ ัง แคมป์ ความอุด มสมบู ร ณ์ ข องภูเ ขาไฟฟูจิ ทาํ ให้ที่ ร าบสู ง อะซะกิ ริ มี ชื่ อ เสี ย ง
ด้า นอุต สาหกรรมฟาร์ ม โคนมเป็ นอย่า งมาก แนะนํา ให้ท่ า นลองชิ ม ชี ส อร่ อ ยๆ และซอฟต์ค รี ม แบบ
เข้ม ข้น นอกจากนี้ บ ริ เ วณดัง กล่า วยัง เป็ นจุ ด ถ่า ยรู ป ยอดนิ ย มที่ ส ามารถเก็บ ภาพภูเ ขาไฟฟูจิ ไ ด้อ ย่า ง
สวยงาม สั มผัสประสบการณ์ เล่ นร่ มร่ อน หรื อ พาราไกลด์ ดิง้ (Paragliding) โดยมีครู ฝึกผูเ้ ชี่ยวชาญคอยดูแล
ท่ านตลอด ตั้งแต่ ข้ นั ตอนการแนะนํา และการควบคุ มอุปกรณ์ ต่างๆตลอดการเล่น เพื่ อให้ท่านได้เพื่ อ ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิในมุมสู งอย่างเต็มที่ (การเล่นพาราไกลด์ดิ้งขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ พิพ ิธภัณ ฑ์ หมู่บ้านอิย าชิ โนะ ซาโตะ พิพิธภัณฑ์ที่จาํ ลองบ้านทรงหลังคามุงจากแบบโบราณของ
ญี่ปุ่น เบื้องหลังคือฉากภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็ นหมู่บา้ นเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ
ทะเลสาบไซโกะ ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคา ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็ นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์
และแกลเลอรี่ ซึ่ งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝี มือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา ธูป ผ้าทอ
ร้านนํ้าชาและร้านอาหาร จากนั้นให้ท่านได้ ใส่ ชุดกิโมโนเดินเล่ น ถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิและบรรยากาศย้อน
ยุคของหมู่บา้ นเป็ นที่ระลึกอีกด้วย

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกีย ว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางความเจริ ญ
การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคม และแสงสี ความบันเทิงทุกรู ปแบบ
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วันที่สาม
เช้ า

บ่ าย

รับประทานอาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรื อเทียบเท่ า
เมืองโบราณคาวาโกเอะ – กรุงโตเกียว – ย่ านโอไดบะ – ย่ านชินจูกุ – บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างระดับพรีเมี่ยม Rokkasen
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านที่ลอ็ บบีโ้ รงแรม นําท่ านเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ ชมเมืองเก่า ซื้ อขนมโบราณ และตามกลิ่นมันหวานอันแสนหอมหวนกันที่
เมืองโบราณคาวาโกเอะ เมืองสุ ดน่ารักฉายา “ลิตเติล้ เอโดะ” เดินเล่นชมบรรยากาศย้อนยุคย่าน Kurazukuri ที่มี
โกดังเก่าแก่ซ่ ึ งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยเอโดะเรี ยงรายกันยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรสมัยก่อนจะเป็ น
สถานที่ เก็บกักเสบี ยงอาหารเพื่อส่ งไปให้เมื องเอโดะ (โตเกี ยวในปั จจุบนั ) แต่ในปั จจุบนั ได้ถูกเปลี่ยนเป็ น
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสี ยงของเมืองคาวาโกเอะ แนะนําร้าน
ขนมที่ทาํ จากมันหวานสี เหลืองและสี ม่วงอันเป็ นผลิตภัณฑ์ข้ ึนชื่อประหนึ่ ง OTOP ของเมืองนี้ สิ่ งที่น่าสนใจ
อีกอย่างคือ Toki no kane หอระฆังคู่บา้ นคู่เมืองของย่านนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นสมัยเอโดะ โดย
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปี ค.ศ 1893 หอระฆังนี้ ถูกไฟไหม้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่
ให้เราได้ชมกันในปัจจุบนั

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งโตเกีย ว แวะชม ย่ านโอไดบะ (Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมา
เป็ นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้ เป็ นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่ งที่เป็ นไป
ไม่ได้ให้เป็ นไปได้ข้ ึนมา ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายชนิ ดที่ ห้ างสรรพสิ นค้ าไดเวอร์ ซิ ตีโ้ ตเกีย ว ซึ่ ง
ภายในมีร้านค้า ร้ านอาหาร และแหล่งบันเทิ งมากมาย และให้ท่านถ่ายรู ปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
ขนาดเท่าของจริ ง ซึ่ งมีขนาดใหญ่มาก ในบริ เวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ และใหม่
ล่าสุ ดที่ เปิ ดตัวเมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ ผ่านมากับ Doraemon Future Department Store ขึ้นชื่ อว่าเป็ น
ร้านค้าของโดราเอมอนแห่ งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วยโซนร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าลิขสิ ทธิ์ ทั้งหมด
ของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมี สินค้าหายากที่ มีวางจําหน่ ายเฉพาะที่ นี่เท่านั้น เรี ยกได้ว่ามี สินค้าให้
แฟนๆ ได้เลือกซื้ อกันอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากันว่า นี่ คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอม่ อน” ควรมาเยือนสัก
ครั้ งในชี วิต เพราะจะได้สัมผัส กับประสบการณ์ สุดพิ เศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ ตูน ไม่ ว่าจะเป็ นโซน
“Secret Gadgets Lab” ที่จาํ ลองบรรยากาศภายในให้ผูม้ าเยือนรู ้สึกราวกับว่ากําลังได้สัมผัสกับของวิเศษที่
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ออกมาจากกระเป๋ าของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของ
โดราเอม่อนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็ นของตัวเองอีกด้วย

จากนั้น นําท่ านช้อ ปปิ้ ง ย่ านชิ น จู กุ ย่านความเจริ ญ อัน ดับ หนึ่ งของโตเกี ย ว ศู น ย์ร วมร้ านค้าหลากสไตล์
อย่างเช่น ร้าน 100 เยน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม
ดัง อุปกรณ์ อีเลคทรอนิ ค กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล หรื อ สิ นค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น กระเป๋ า
รองเท้าเครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็ นต้น

คํา่

รับประทานอาหารคํ่า ณ Rokkasen Yakiniku Restaurant พิเศษกับเมนู บุฟ เฟ่ ต์ ปิ้งย่ างระดับพรีเมี่ยม ที่มีท้ งั
อาหารทะเล กุง้ ปลาหมึก หอยเชลส์ ขาปู เนื้อหมู เนื้อไก่และเนื้อวัวคุณภาพดี
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL KEIHAN ASAKUSA หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้ า

ย่ านอุเอโนะ – ถนนอะเมโยโกะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เจ้ าหน้ าที่รอรับท่ านที่ลอ็ บบีโ้ รงแรม นําท่ านเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
นําท่านสู่ ย่ านอุเอโนะ แหล่งท่องเที่ ยวทรงเสน่ ห์ที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติ อย่างสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็ นแล่งชมวากุระชื่ อดังในช่ วงฤดุ ใบไม้ผลิ แถมยังอบอวลไปด้วยกลิ่ นอาย
แห่ ง วัฒ นธรรมอย่า งพิพิธ ภัณ ฑ์ศิ ล ปะและพิพิธ ภัณ ฑ์ส ถานอี ก ด้ว ย ที่ นี่ มี ท้ ัง ถนนร้ า นค้า สุ ด คึก คัก และ
แหล่ง สัม ผัส ศิ ล ปะการแสดงดั้ง เดิ ม ของญี่ ป่ ุ น ทํา ให้ที่ นี่ ก ลายเป็ นแหล่ง ท่อ งเที่ ย วสุ ด ครึ ก ครื้ น ที่ ไ ม่ว่า
ใครก็สามารถเพลิ ดเพลิ นได้ไม่มีเบื่ อ เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ถนนอะเมโยโกะ เป็ นแหล่งชอป
ปิ้ งในย่าน Ueno ที่ ละลายทรัพย์นักท่องเที่ ยวได้ดี ลักษณะร้ านในตลาด Ameyoko จะเป็ นตึกแถวสองข้าง
ทางเดิน ขนานคู่ไปกับรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 500 เมตร มีของขายมากมาย มีท้ งั
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ร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผลไม้ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ าแฟชัน่ ร้านขายเครื่ องสําอาง ของใช้ ร้านอาหาร
ขนม และร้านค้าอีกสารพัด รวมกันกว่า 400 ร้าน เรี ยกว่าเป็ นแหล่งรวมของถูกที่ตอ้ งมาแวะช้อปปิ้ งกันที่นี่

......... น.

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
***********************
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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 – เดือนธันวาคม 2563

52,900.-

47,900.-

7,500.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour ค่ารถยนต์ส่วนตัว (Toyota Alphard) พร้อมคนขับพูดไทย (Driver Guide) นําเที่ยวตามระบุใน
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%
 ค่าทิปไกด์ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)
ข้ อควรทราบ :
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
 บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดภาษาไทยเท่านั้น
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถ
ของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
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 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการเดินทาง
 อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาํ หนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อ วิ น าศภัย, การก่ อ จลาจล, อุ บัติ เหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าเมื อง อัน เนื่ องจากการกระทําที่ ส่ อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสํารอง
 กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชําระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
 หลังจากสํารองที่ นั่งเรี ยบร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาํ ระเงินมัดจําในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทําการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสํารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทํารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จํานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
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 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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